แผนการใชจา ยงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา
(งบ บ.กศ.)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2559
(1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)

เอกสารลําดับที่ 002 /2559
กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผานมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558

ก

คํานํา
แผนการใชจายงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา( งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดทําขึ้นภายใตวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยเปนแผนที่
ระบุความเชื่อมโยงระหวางประเด็นยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตรกระทรวง เปาหมายการใหบริการ
กระทรวง กับเปาหมายการใหบริการหนวยงาน กลยุทธหนวยงาน ผลผลิต ตัวชี้วัดและกิจกรรมหลัก โดยประกอบดวย 2
ผลผลิต งบประมาณรายจายประจําป รวมทั้งสิ้น 93,016,567 บาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หวังเปนอยางยิ่งวา แผนการใชจายงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา
(งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอผูบริหารทุกระดับ ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ และ
ผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน และการติดตามประเมินผล ตอไป

(นายเกษม บํารุงเวช)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กันยายน 2558

ข
สารบัญ
 คํานํา
 สารบัญ
 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.)
ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2559
 ตัวชี้วัดความสําเร็จจําแนกตามผลผลิตของงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
 สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2559
 สรุปงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
จําแนกตามยุทธศาสตร แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน และหมวดรายจาย
 สรุปงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
จําแนกตามงบรายจาย และหมวดรายจาย
 สรุปเปาหมายการเบิกจายงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.)
 แผนการใชจายงบประมาณตามยุทธศาสตร แผนงาน และผลผลิต
ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม
แผนงาน: แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ผลผลิตที่ 1 : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร
1. งานจัดการศึกษา
1050000 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
162433100100 งานจัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
162433100200 โครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
162433100300 งานบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
162433100400 โครงการพัฒนาบุคลากร
162433100500 โครงการพัฒนาวารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
162433100600 โครงการพัฒนาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูสากล
162433100700 โครงการเปดบานวิทยาศาสตร
162433100800 โครงการทุนการศึกษาทุนชางเผือกเรียนวิทยาศาสตร
162433100900 โครงการจัดซื้อครุภัณฑเพื่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
162433101000 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสูอาเซียน
ผลผลิตที่ 2 : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1. งานจัดการศึกษา
1020000 คณะครุศาสตร
162434101100 งานพัฒนาการเรียนการสอน
162434101200 โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

หนา
ก
ข
ช
ฌ
ญ
ฎ
ฏ
ฐ
ฑ
1
1
1
1
1
1
5
19
24
29
33
37
41
45
54
59
59
59
59
63

ค
สารบัญ (ตอ)
หนา
162434101300 งานพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร
162434101400 งานบริหารจัดการคณะครุศาสตร
162434101500 โครงการสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการศึกษา
1030000 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
162434101600 โครงการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
162434101700 โครงการเสริมสรางคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
162434101800 โครงการจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
162434101900 โครงการมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรวิชาการ
162434102000 โครงการพัฒนาบุคลากรสาขารัฐประศาสนศาสตร
162434102100 โครงการพัฒนาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสูสากล
162434102200 โครงการบริหารจัดการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
162434102300 โครงการจัดซื้อครุภัณฑของศูนยภาษา
162434102400 โครงการจัดซื้อวัสดุและซอมบํารุง
162434102500 โครงการจัดซื้อครุภัณฑสํานักงานและการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1040000 คณะวิทยาการจัดการ
162434102600 โครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชาการตลาด
162434102700 โครงการประชาสัมพันธหลักสูตร สาขาวิชาการตลาด
162434102800 โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการตลาด
162434102900 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
162434103000 โครงการประชาสัมพันธหลักสูตร สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
162434103100 โครงการจัดซื้อครุภัณฑประกอบหองสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
162434103200 โครงการจัดซื้อครุภัณฑสาขาวิชาการจัดการ
162434103300 โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
162434103400 โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
162434103500 โครงการจัดซื้อครุภัณฑสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
162434103600 โครงการพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส (พัฒนาความรูเกี่ยวกับโลจิสติกส)
162434103700 โครงการจัดตั้งศูนยฝกปฏิบัติการ LOGISTICS POSTสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
162434103800 โครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
162434103900 โครงการพัฒนาบุคคลากรสาขาวิชาการบัญชี
162434104000 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพนักศึกษาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
162434104100 โครงการพัฒนาอาจารยสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
162434104200 โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพสูมาตรฐานสากล
162434104300 โครงการพัฒนาศักยภาพสําหรับอาจารย สาขาวิชาการทองเที่ยว
162434104400 โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการทองเที่ยว
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162434104500 โครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย
162434104600 โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย
162434104700 โครงการจัดซื้อครุภัณฑประกอบหองสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย
162434104800 โครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ
162434104900 โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ
162434105000 โครงการการจัดการเรียนการสอนและสงเสริมศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรใหม
สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ
162434105100 โครงการการพัฒนาความรูอาจารยประจําหลักสูตรการเปนผูประกอบการ
162434105200 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการ
162434105300 โครงการการจัดการศึกษาตามโครงการความรวมมือระหวางคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับสถาบันการศึกษาในตางประเทศ
162434105400 โครงการประชาสัมพันธ คณะวิทยาการจัดการ
162434105500 โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
162434105600 โครงการจัดซื้อครุภัณฑเพื่อสนับสนุนงานกิจการนักศึกษา
162434105700 งานสนับสนุนการฝกประสบการณวิชาชีพและจัดซื้อวัสดุฝกรายวิชา
162434105800 โครงการศูนยบมเพาะธุรกิจชุมชนคณะวิทยาการจัดการ
162434105900 โครงการเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
162434106000 โครงการการสนับสนุนทุนอาจารยในการนําเสนอเผยแพรผลงานวิจัยและ
งานสรางสรรคในระดับชาติหรือนานาชาติ
162434106100 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ
162434106200 งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการคณะ
162434106300 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ
2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
1010000 สํานักงานอธิการบดี
162434206400 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย (งบกลาง)
162434206500 โครงการแกไขปญหาเรงดวน
162434206600 โครงการพัฒนาจุดเนน
162434206700 กองทุนพัฒนาบุคลากร
162434206800 ทุนพัฒนาอาจารยศึกษาในตางประเทศ
162434206900 กองทุนสวัสดิการลูกจางประจําตามสัญญา 200 อัตรา
162434207000 สมทบกองทุนวิจัย
1010100 สํานักงานอธิการบดี (กองกลาง)
162434207100 งานบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
162434207200 งานบริหารจัดการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
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162434207300 งานเผยแพรและประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย
162434207400 โครงการการพัฒนาและสนับสนุนการจัดทําผลงานทางวิชาการ
162434207500 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดกองกลาง สํานักงานอธิการบดี
1010200 สํานักงานอธิการบดี (กองนโยบายและแผน)
162434207600 งานบริหารจัดการกองนโยบายและแผน
162434207700 โครงการพัฒนาบุคลากรกองนโยบายและแผน
162434207800 โครงการขยายความรวมมือกับตางประเทศ
162434207900 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
1010300 สํานักงานอธิการบดี (กองบริการการศึกษา)
162434208000 งานบริหารจัดการเรียนการสอน ภาคปกติ
162434208100 งานจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคปกติ
1010400 สํานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา)
162434208200 งานบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา
162434208300 งานหอพักนักศึกษา
162434208400 งานจัดซื้อครุภัณฑหอพัก
162434208500 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
162434208600 งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
162434208700 งานสงเสริมสุขอนามัยและการรักษาพยาบาล
162434208800 งานพัฒนากิจการนักศึกษา
162434208900 งานจัดซื้อครุภัณฑกองพัฒนานักศึกษา
162434209000 งานจัดกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
162434209100 งานกิจกรรมกีฬาสูความเปนเลิศและสงเสริมสุขภาพ
162434209200 งานใหคําปรึกษาและแนะแนวทางการศึกษาและอาชีพ
162434209300 งานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมแกนักศึกษา
1080000 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
162434209400 งานบริหารจัดการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
162434209500 งานสงเสริมวิทยวิชาการ
162434209600 งานพัฒนาบุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
162434209700 งานจัดหาครุภัณฑ ประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
162434209800 งานปรับปรุงระบบไฟฟาอาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร15)
162434209900 งานพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1010000 หนวยตรวจสอบภายใน
162434210000 งานบริหารหนวยตรวจสอบภายใน

หนา
345
349
357
362
362
366
370
374
381
381
385
389
389
393
397
404
408
412
416
420
425
436
442
448
453
453
458
469
475
486
490
495
495

ฉ
สารบัญ (ตอ)
หนา
แผนงาน 4.2 : แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. งานจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย
1020109 โรงเรียนสาธิตระดับมัธยมศึกษา
162422110100 โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดกาศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา
1020108 โรงเรียนสาธิตระดับประถมศึกษา
162422110200 โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดกาศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ระดับประถมศึกษา
1020107 โรงเรียนสาธิตระดับปฐมวัย
162422110300 โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดกาศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ระดับปฐมวัย
แผนงาน 4.9 : แผนงานอนุรักษ สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
1070000 สถาบันอยุธยาศึกษา
162446210400 งานบริหารสํานักงานสถาบันอยุธยาศึกษา
162446210500 โครงการพัฒนาหองศูนยขอมูลสถาบันอยุธยาศึกษา
162446210600 โครงการจัดซื้อครุภัณฑประจําสถาบันอยุธยาศึกษา
162446210700 โครงการนิทรรศการศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ 1
162446210800 โครงการนิทรรศการศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ 2
162446210900 โครงการนิทรรศการศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ 3
ยุทธศาสตรที่ 6 : การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
แผนงาน 6.1 : แผนงานสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดองคความรู
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
1060000 สถาบันวิจัยและพัฒนา
162657211000 โครงการบริหารงานสถาบันวิจัยและพัฒนา
162657211100 โครงการตําราวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 111 ป ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
162657211200 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ
162657211300 โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา

501
501
501
501
501
507
507
512
512
518
518
518
518
518
525
531
536
540
544
548
548
548
548
548
548
554
558
563

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณแผนงาน เปาหมายการใหบริการกระทรวง เปาหมายการใหบริการหนวยงาน ผลผลิต/โครงการ
งบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) งบประมาณรวมทั้งสิ้น 93,016,567 บาท
ยุทธศาสตร
การจัดสรร
งบประมาณ

1. การฟนฟูความเชื่อมั่นและ
เรงรัดการวางรากฐานที่ดีของ
ประเทศ

แผนงาน

1.5 การดําเนินการตามกรอบ
ขอตกลงประชาคมอาเซียน

เปาหมายการ
ใหบริการ
กระทรวง
ศึกษาธิการ

เปาหมายการ
ใหบริการ
หนวยงาน



งบประมาณ



4.1 การขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา







นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย
และบุคลากรทางการศึกษา มี
สวนรวมในการเสริมสราง
ความสัมพันธ และพัฒนาความ
รวมมือกับประเทศในภูมิภาค

ประชาชนไดรับ
โอกาส
ทางการศึกษาขั้น
พื้นฐานตามสิทธิที่
กําหนด





นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย
และบุคลากรทางการศึกษา มี
สวนรวมในการเสริมสราง
ความสัมพันธ และพัฒนาความ
รวมมือกับประเทศในภูมิภาค

นักเรียนในสังกัด
มหาวิทยาลัยไดรับ
โอกาสทาง
การศึกษาขั้น
พื้นฐานตามสิทธิที่
กําหนดไว

เพื่อขยายการผลิต
กําลังคนดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีและสาขา
ที่ขาดแคลนเพื่อ
ตอบสนองตอความ
ตองการในการพัฒนา
ประเทศ





โครงการสนับสนุน
คาใชจายการ
จัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน

ผูสําเร็จการศึกษา
ดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

โครงการเตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน

6 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม



4.2 การสนับสนุน
การจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน



ผลผลิต

4. การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจริยธรรม และคุณภาพชีวิต

กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐาน
สามารถแขงขันไดในระดับสากล



4.9 อนุรักษ สงเสริมและ
พัฒนาศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม


ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ

ประชาชนไดรับความรู
ความเขาใจ มีความ
ตระหนัก
รวมอนุรักษและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย





เพื่อบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถในการพัฒนา
ตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ

ปลูกฝงคานิยมใหนิสิต
นักศึกษาและชุมชนในการ
พัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น
และอนุรักษทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย







ผูสําเร็จการศึกษา
ดานสังคมศาสตร

ผลงานการใหบริการทางวิชาการ

เพื่อผลิตกําลังคน
ที่มีคุณภาพตามความ
ตองการของประเทศ

ผลงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

6.1 การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา


มีผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่ไดรับการเผยแพร นําไปใช
ประโยชน หรือตอยอด
ในเชิงพาณิชย



เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถายทอดองคความรูและสราง
นวัตกรรมที่นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่น
และประเทศ



ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู

ซ

ผลผลิต

ยุทธศาสตร
แผนฯ 15 ป
มหาวิทยาลัย

เปาประสงค
แผนฯ 15ป
มหาวิทยาลัย

โครงการเตรียม
ความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการ
จัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน

ผูสําเร็จการศึกษา
ดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

ผูสําเร็จการศึกษา
ดานสังคมศาสตร

ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู







1)เสริมสรางศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อความเขมแข็งดานวิชาการ

2)การเปนแหลงจัดการความรูทองถิ่น มรดกโลก ที่สรางความเขมแข็งใหสังคม

3)การพัฒนาองคกรสูความเปนสากล



1)การศึกษาทีม่ ีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานและมีความเปนเลิศ
รวมทั้งตอบสนองตามความตองการของสังคม ทองถิ่นและประเทศชาติ



3)การใหบริการ
ทางวิชาการที่
เสริมสรางความ
เขมแข็งเปนที่พึ่ง
ของทองถิ่นและ
สังคม



แผนปฏิบตั ิ
ราชการประจําป
งบประมาณ
พ.ศ.2559

ผลงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

ผลงานการใหบริการทางวิชาการ

1.ยกระดับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหไดมาตรฐาน



4)ศักยภาพครู
ผูบริหารและบุคลากร
ทางการศึกษาที่เปนไป
ตามเกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพและตรงตาม
ความตองการของ
สังคม

5.บริหาร
จัดการ
องคกรอยาง
มี
ประสิทธิภาพ
ดวยหลักธรร
มาภิบาล เพื่อ
พัฒนางานสู
ความเปนเลิศ

4.เสริมสราง
แหลงรวม
นักวิชาการที่
เชี่ยวชาญ
บุคลากร
คุณภาพ และ
คุณธรรม





5)ศิลปวัฒนธรรมที่เปน
เอกลักษณของอยุธยาเมือง
มรดกโลกมีความมั่นคง
แพรหลายและยั่งยืน

6)สิ่งแวดลอม
และทรัพยากร
ธรรมชาติ
รวมทั้ง
สุขภาวะของ
นักเรียน
นักศึกษาและ
บุคลากรมีความ
เหมาะสม

7)มีเทคโนโลยีที่เหมาะสม
และตอบสนอง
ความตองการของทองถิ่น

2)การวิจัยเพื่อ
สรางสรรค
นวัตกรรมและ
องคความรูที่
ตอบสนองความ
ตองการของ
สังคม นําไปสู
การพัฒนา
ทองถิ่นและ
ประเทศชาติ











2.คลัง
ปญญา
ของ
สังคม
พรอม
ชี้นํา
ทองถิ่น
และ
สังคม



3.สืบสาน
ทํานุบํารุง
แลกเปลี่ย
นเรียนรู
และ
เผยแพร
ศิลปวัฒน
ธรรมและ
ประเพณี
ไทย

8.เสริมสราง
ความเปน
สวนหนึ่งและ
เปนที่พึ่งทาง
วิชาการดาน
อยุธยาเมือง
มรดกโลก

6.ผลิตบัณฑิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
มาตรฐาน รวมทั้งพัฒนาและบริหารจัดการ
เทคโนโลยี และปรับปรุงมหาวิทยาลัยเปนที่พึ่ง
ทางวิชาการ

2.คลังปญญา
ของสังคม พรอม
ชี้นําทองถิ่นและ
สังคม

8)การศึกษา
วิจัย และ
สืบสาน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
แนว
พระราชดําริ
และปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงที่
กวางขวาง
และตอเนื่อง

9)มหาวิทยาลัยมีความ
เปนสากลบนพื้นฐานการ
บริหารและการจัดการ
ตามหลัก
ธรรมาภิบาล

7.ศึกษาและ
สืบสานแนว
พระราชดําริ
และหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

4.
เสริมสราง
แหลงรวม
นักวิชาการ
ที่เชี่ยวชาญ
บุคลากร
คุณภาพ
และ
คุณธรรม



9.สราง
ความ
เขมแข็งทาง
วิชาการ
และพรอม
เขาสู
อาเซียน
และสากล

ฌ
ตัวชี้วัดความสําเร็จจําแนกตามผลผลิตของงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ผลผลิต

ตัวชี้วดั /
เปาหมาย

โครงการเตรียมความ
พรอมสูประชาคมอาเซียน

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการ
จัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผูสําเร็จการศึกษา
ดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

ผูสําเร็จการศึกษา
ดานสังคมศาสตร

ผลงานการใหบริการทาง
วิชาการ

ผลงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

ผลงานวิจัยเพื่อ
สรางองคความรู















- สงป.1 จํานวนนักเรียน
นักศึกษา บุคลากร ทาง
การศึกษาและประชาชน
ทั่วไปเขารับการอบรมดาน
ภาษา การแลกเปลี่ยน
อาจารยและนักศึกษา
จํานวน 1,221 คน
- สงป.2 ผูเขารวมโครงการ
มีทักษะดานภาษาเพิ่มขึ้น
ไมนอยกวารอยละ 65

- สงป. 26 จํานวน
นักเรียนที่ไดรับ
สนับสนุนตามโครงการ
1,233 คน
- สงป. 27 ผูปกครอง
สามารถลดคาใชจาย
ตามรายการที่ไดรับการ
สนับสนุน รอยละ 100

- สงป.3 จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษา จํานวน 278
คน
- สงป.4 จํานวนนักศึกษา
เขาใหม จํานวน 1,045
คน
- สงป.5 จํานวนนักศึกษา
ที่คงอยู จํานวน 3,052
คน
- สงป.6 ผูสําเร็จ
การศึกษาไดงานทําหรือ
ศึกษาตอภายใน
ระยะเวลา 12 เดือน
หลังจากจบ รอยละ 80
- สงป.7 รอยละผูสําเร็จ
การศึกษาทีจ่ บการศึกษา
ตามมาตรฐานหลักสูตร
รอยละ 80
- สงป.8 ผูสําเร็จ
การศึกษาทีจ่ บการศึกษา
ตามหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาทีก่ ําหนด
รอยละ 80

- สงป.9 จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษา จํานวน 1,387 คน
- สงป.10 จํานวนนักศึกษา
เขาใหม จํานวน 2,230 คน
- สงป.11 จํานวนนักศึกษาที่
คงอยู
8,541 คน
- สงป.12 ผูสําเร็จการศึกษา
ไดงานทําหรือศึกษาตอ
ภายในระยะเวลา 12 เดือน
หลังจากจบ รอยละ 85
- สงป.13 รอยละผูสําเร็จ
การศึกษาทีจ่ บการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตร รอยละ
90
- สงป.14 ผูสําเร็จการศึกษา
จบการศึกษาตามหลักสูตร
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
รอยละ 86

- สงป.15 จํานวนผูเขารับ
บริการ 2,850 คน
- สงป. 16 จํานวนโครงการ/
กิจกรรมบริการวิชากรแกสังคม
86 โครงการ/กิจกรรม
- สงป.17 จํานวนครู/ผูบริหาร
ที่เขารับการพัฒนา จํานวน
500 คนตอป
- สงป.19 ความพึงพอใจของผู
เขารับการพัฒนาและ
หนวยงานผูใชครูและบุคลากร
ทางการศึกษา รอยละ 85
- สงป.20 งานบริการวิชาการ
แลวเสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนด รอยละ 85
- สงป.21 ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเขารับการพัฒนา
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
รอยละ 85

- สงป.28 จํานวน
โครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม
25 โครงการ/กิจกรรม
- สงป.29 จํานวน
ผูเขารวมโครงการ/
กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม
3,550 คน
- สงป.30 โครงการที่
บรรลุผลตาม
วัตถุประสงคของ
โครงการ
รอยละ 85
- สงป.31 โครงการ/
กิจกรรมที่แลวเสร็จตาม
ระยะเวลา
รอยละ 85

- สงป.22 จํานวน
โครงการวิจัย 7
โครงการ
- สงป.23 จํานวน
โครงการวิจัยทีแ่ ลว
เสร็จ 6 โครงการ
- สงป.24 จํานวน
ผลงานวิจัยเปนไป
ตามมาตรฐานที่
กําหนด
7 โครงการ
- สงป.25
โครงการวิจัยทีแ่ ลว
เสร็จภายใน
ระยะเวลาทีก่ ําหนด
รอยละ 85

ญ

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
งบประมาณรายจายที่ไดรับการจัดสรรรวมทั้งสิ้น

93,016,567 บาท

สรุปงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จําแนกตามยุทธศาสตร แผนงาน
ประเภทงบรายจาย
ยุทธศาสตร/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/งาน/หนวยงาน/รายการ
รวมทั้งสิ้น
ยุทธศาสตรที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทาเทียมกันในสังคม
แผนงาน 4.1 : แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ผลผลิตที่ 1 : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. งานจัดการศึกษา
ผลผลิตที่ 2 : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1. งานจัดการศึกษา
2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
แผนงาน 4.2 : แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. งานจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย
แผนงาน 4.9 : แผนงานอนุรักษ สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรที่ 6 : การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
แผนงาน 6.1 : แผนงานสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดองคความรู

รวมทั้งสิ้น
93,016,567
92,394,067
78,496,317
3,531,328
3,531,328
74,964,989
7,522,016
67,442,973
13,165,250
13,165,250
13,165,250
732,500
732,500
622,500
622,500
622,500

รอยละ
100.00
99.33
84.96
4.50
100.00
95.50
10.03
89.97
14.25
100.00
100.00
0.79
100.00
0.67
100.00
100.00

ฎ
สรุปงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
จําแนกตามยุทธศาสตร แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน และหมวดรายจาย
ประเภทงบรายจาย
ยุทธศาสตร/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/งาน/หนวยงาน/รายการ
เงินเดือน

รวมทั้งสิ้น
ยุทธศาสตรที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทาเทียมกันในสังคม
แผนงาน 4.1 : แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ผลผลิตที่ 1 : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. งานจัดการศึกษา
ผลผลิตที่ 2 : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1. งานจัดการศึกษา
2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
แผนงาน 4.2 : แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. งานจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย
แผนงาน 4.9 : แผนงานอนุรักษ สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรที่ 6 : การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
แผนงาน 6.1 : แผนงานสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดองคความรู

-

งบบุคลากร
คาตอบแทน
คาจางประจํา
พนักงานราชการ

13,133,700
13,133,700
13,133,700
13,133,700
13,133,700
-

-

คาจางชั่วคราว

11,397,180
11,397,180
11,397,180
11,397,180
11,397,180
-

คาตอบแทน

8,912,720
8,888,720
8,867,720
562,800
562,800
8,304,920
986,500
7,318,420
5,000
5,000
5,000
16,000
16,000
24,000
24,000
24,000

งบดําเนินงาน
คาใชสอยและคา
คาสาธารณูปโภค
วัสดุ

31,488,283
30,992,083
28,723,723
2,421,521
2,421,521
26,302,202
5,539,276
20,762,926
1,703,250
1,703,250
1,703,250
565,110
565,110
496,200
496,200
496,200

11,214,945
11,203,945
11,084,125
12,000
12,000
11,072,125
57,000
11,015,125
59,820
59,820
59,820
60,000
60,000
11,000
11,000
11,000

งบลงทุน
คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง

คาครุภัณฑ

3,617,457
3,526,157
3,434,767
478,607
478,607
2,956,160
933,460
2,022,700
91,390
91,390
91,300
91,300
91,300

4,685,800
4,685,800
4,685,800
4,685,800
4,685,800
-

งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น
4,056,400
4,056,400
4,056,400
56,400
56,400
4,000,000
4,000,000
-

4,510,082
4,510,082
4,510,082
4,510,082
5,780
4,504,302
-

รวมทั้งสิ้น
93,016,567
92,394,067
78,496,317
3,531,328
3,531,328
74,964,989
7,522,016
67,442,973
13,165,250
13,165,250
13,165,250
732,500
732,500
622,500
622,500
622,500

รอยละ
100.00
99.33
84.96
4.50
100.00
95.50
10.03
89.97
14.25
100.00
100.00
0.79
100.00
0.67
100.00
100.00

ฏ
สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
จําแนกตามงบรายจายและหมวดรายจาย
งบรายจาย/หมวดรายจาย

งบบุคลากร
เงินเดือน
คาจางประจํา
คาตอบแทนพนักงานราชการ
คาจางชั่วคราว
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอยและคาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบเงินอุดหนุน
งบรายจายอื่น
รวม

งบประมาณ (บาท)

24,530,880
13,133,700
11,397,180
51,615,948
8,906,720
31,494,283
11,214,945
8,303,257
3,617,457
4,685,800
4,056,400
4,510,082
93,016,567

รอยละ

26.37
0.00
53.54
0.00
46.46
55.49
17.26
61.02
21.73
8.93
43.57
56.43
4.36
4.85
100.00

ฐ
สรุปเปาหมายการเบิกจายงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
จําแนกตามรายไตรมาสของหนวยงาน
ยุทธศาสตร/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/งาน/หนวยงาน/รายการ

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น
ยุทธศาสตรที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทาเทียมกันในสังคม
แผนงาน 4.1 : แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ผลผลิตที่ 1 : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. งานจัดการศึกษา
162433100100 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผลผลิตที่ 2 : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1. งานจัดการศึกษา
1020000 คณครุศาสตร
1030000 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1040000 คณะวิทยาการจัดการ
2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
1010000 สํานักงานอธิการบดี
1010100 สํานักงานอธิการบดี กองกลาง
1010200 สํานักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน
1010300 สํานักงานอธิการบดี กองบริการการศึกษา
1010400 สํานักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา
1080000 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1010000 หนวยตรวจสอบภายใน
แผนงาน 4.2 : แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. งานจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย
1020109 โรงเรียนสาธิตระดับมัธยมศึกษา
1020108 โรงเรียนสาธิตระดับประถมศึกษา
1020107 โรงเรียนสาธิตระดับปฐมวัย
แผนงาน 4.9 : แผนงานอนุรักษ สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1070000 สถาบันอยุธยาศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 6 : การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
แผนงาน 6.1 : แผนงานสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดองคความรู
1060000 สถาบันวิจัยและพัฒนา

เปาหมายการเบิกจายรายไตรมาส
2
3

1
24,355,751.50
24,203,431.50
20,310,246.50
720,224.00
720,224.00
720,224.00
19,590,022.50
2,478,171.00
785,500.00
1,083,065.00
609,606.00
17,111,851.50
2,313,575.50
10,492,106.00
220,000.00
66,100.00
1,485,535.00
2,501,535.00
33,000.00
3,626,960.00
3,626,960.00
3,626,960.00
2,139,440.00
1,009,230.00
478,290.00
266,225.00
266,225.00
266,225.00
152,320.00
152,320.00
152,320.00
152,320.00

รอยละ
26.18
26.20
25.87
20.40
20.40
20.40
26.13
32.95
29.39
42.17
26.73
25.37
25.00
22.89
13.62
5.71
34.64
48.25
33.00
27.55
27.55
27.55
29.79
24.78
25.03
36.34
36.34
36.34
24.47
24.47
24.47
24.47

งบประมาณ
23,901,964.50
23,751,779.50
20,010,504.50
1,635,750.00
1,635,750.00
1,635,750.00
18,374,754.50
1,740,160.00
553,500.00
688,721.00
497,939.00
16,634,594.50
2,313,575.50
10,521,846.00
63,200.00
315,900.00
1,462,473.00
1,935,600.00
22,000.00
3,410,750.00
3,410,750.00
3,410,750.00
1,888,620.00
1,044,560.00
477,570.00
330,525.00
330,525.00
330,525.00
150,185.00
150,185.00
150,185.00
150,185.00

รอยละ
25.70
25.71
25.49
46.32
46.32
46.32
24.51
23.13
20.71
26.81
21.83
24.66
25.00
22.95
3.91
27.30
34.10
37.34
22.00
25.91
25.91
25.91
26.30
25.65
24.99
45.12
45.12
45.12
24.13
24.13
24.13
24.13

งบประมาณ
23,682,892.50
23,476,582.50
20,316,037.50
500,268.00
500,268.00
500,268.00
19,815,769.50
1,786,324.00
629,500.00
473,594.00
683,230.00
18,029,445.50
2,313,575.50
14,097,846.00
80,000.00
34,000.00
897,484.00
584,540.00
22,000.00
3,100,020.00
3,100,020.00
3,100,020.00
1,613,220.00
1,009,230.00
477,570.00
60,525.00
60,525.00
60,525.00
206,310.00
206,310.00
206,310.00
206,310.00

รวม

4
รอยละ
25.46
25.41
25.88
14.17
14.17
14.17
26.43
23.75
23.55
18.44
29.95
26.73
25.00
30.75
4.95
2.94
20.93
11.28
22.00
23.55
23.55
23.55
22.46
24.78
24.99
8.26
8.26
8.26
33.14
33.14
33.14
33.14

งบประมาณ
21,075,958.50
20,962,273.50
17,859,528.50
675,086.00
675,086.00
675,086.00
17,184,442.50
1,517,361.00
704,121.00
323,085.00
490,155.00
15,667,081.50
2,313,575.50
10,731,637.00
1,252,310.00
741,130.00
442,810.00
162,619.00
23,000.00
3,027,520.00
3,027,520.00
3,027,520.00
1,540,720.00
1,009,230.00
477,570.00
75,225.00
75,225.00
75,225.00
113,685.00
113,685.00
113,685.00
113,685.00

รอยละ
22.66
22.69
22.75
19.12
19.12
19.12
22.92
20.17
26.35
12.58
21.49
23.23
25.00
23.41
77.52
64.05
10.33
3.14
23.00
23.00
23.00
23.00
21.45
24.78
24.99
10.27
10.27
10.27
18.26
18.26
18.26
18.26

งบประมาณ

รอยละ

93,016,567.00
92,394,067.00
78,496,317.00
3,531,328.00
3,531,328.00
3,531,328.00
74,964,989.00
7,522,016.00
2,672,621.00
2,568,465.00
2,280,930.00
67,442,973.00
9,254,302.00
45,843,435.00
1,615,510.00
1,157,130.00
4,288,302.00
5,184,294.00
100,000.00
13,165,250.00
13,165,250.00
13,165,250.00
7,182,000.00
4,072,250.00
1,911,000.00
732,500.00
732,500.00
732,500.00
622,500.00
622,500.00
622,500.00
622,500.00

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
งบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
จําแนกตาม ยุทธศาสตร แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน หนวยงาน และรายการ
ประเภทงบรายจาย
ยุทธศาสตร/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/งาน/หนวยงาน/รายการ
รวมทั้งสิ้น
ยุทธศาสตรที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทาเทียมกันในสังคม
แผนงาน 4.1 : แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ผลผลิตที่ 1 : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. งานจัดการศึกษา
162433100100 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1 162433100100
1 งานจัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2 162433100200
2 โครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3 162433100300
3 งานบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4 162433100400
4 โครงการพัฒนาบุคลากร
5 162433100500
5 โครงการพัฒนาวารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6 162433100600
6 โครงการพัฒนาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูสากล
7 162433100700
7 โครงการเปดบานวิทยาศาสตร
8 162433100800
8 โครงการทุนการศึกษาทุนชางเผือกเรียนวิทยาศาสตร
9 162433100900
9 โครงการจัดซื้อครุภัณฑเพื่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
10 162433101000
10 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสูอาเซียน
ผลผลิตที่ 2 : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1. งานจัดการศึกษา
1020000 คณครุศาสตร
11 162434101100
1 งานพัฒนาการเรียนการสอน
12 162434101200
2 โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
13 162434101300
3 งานพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร
14 162434101400
4 งานบริหารจัดการคณะครุศาสตร
15 162434101500
5 โครงการสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการศึกษา
1030000 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
162434101600
1 โครงการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
16
162434101700
2 โครงการเสริมสรางคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
17
18 162434101800
3 โครงการจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
19 162434101900
4 โครงการมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรวิชาการ
20 162434102000
5 โครงการพัฒนาบุคลากรสาขารัฐประศาสนศาสตร
21 162434102100
6 โครงการพัฒนาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสูสากล

เงินเดือน

คาจางประจํา

-

13,133,700
13,133,700
13,133,700
13,133,700
-

งบบุคลากร
คาตอบแทนพนักงาน
ราชการ

-

คาจางชั่วคราว

11,397,180
11,397,180
-

คาตอบแทน

งบดําเนินงาน
คาใชสอยและคา
คาสาธารณูปโภค
วัสดุ

8,906,720
8,882,720
8,861,720
562,800
562,800
562,800
238,000
74,400
20,000
230,400
8,298,920
980,500
180,600
75,000
27,600
78,000
480,200
-

31,494,283
30,998,083
28,729,723
2,421,521
2,421,521
2,421,521
901,957
865,208
92,356
50,000
442,000
50,000
20,000
26,308,202
5,545,276
2,270,021
1,663,040
72,400
330,000
204,581
1,489,025
262,500

11,214,945
11,203,945
11,084,125
12,000
12,000
12,000
12,000
11,072,125
57,000
30,000
30,000
15,000
-

งบลงทุน
คาที่ดินและ
คาครุภัณฑ
สิ่งกอสราง

3,617,457
3,526,157
3,434,767
478,607
478,607
478,607
478,607
2,956,160
933,460
192,000
192,000
578,460
-

4,685,800
4,685,800
4,685,800
4,685,800
-

งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น
4,056,400
4,056,400
4,056,400
56,400
56,400
56,400
56,400
4,000,000
-

4,510,082
4,510,082
4,510,082
4,510,082
5,780
5,780
-

รวมทั้งสิ้น

รอยละ

93,016,567
92,394,067
78,496,317
3,531,328
3,531,328
3,531,328
901,957
1,103,208
178,756
50,000
20,000
442,000
50,000
56,400
478,607
250,400
74,964,989
7,522,016
2,672,621
1,738,040
100,000
330,000
312,581
192,000
2,568,465
262,500

100.00
99.33
84.96
4.50
100.00
100.00
25.54
31.24
5.06
1.42
0.57
12.52
1.42
1.60
13.55
7.09
95.50
10.03
35.53
65.03
3.74
12.35
11.70
7.18
34.15
10.22

-

-

-

-

249,600

526,189

-

-

-

-

-

775,789

30.20

-

-

-

-

129,000
21,600
-

118,630
238,400
56,420
100,000

-

-

-

-

-

247,630
260,000
56,420
100,000

9.64
10.12
2.20
3.89

ฒ
งบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
จําแนกตาม ยุทธศาสตร แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน หนวยงาน และรายการ (ตอ)
ประเภทงบรายจาย
ยุทธศาสตร/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/งาน/หนวยงาน/รายการ

ุ
ู
7 โครงการบริหารจัดการเรี้ ย้ นการสอนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
8 โครงการจัดซื้อครุภัณฑของศูนยภาษา
9 โครงการบริหารจัดการศูนยภาษา
10 โครงการจัดซื้อครุภัณฑสํานักงานและการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
1040000 คณะวิทยาการจัดการ
26 162434102600
1 โครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชาการตลาด
27 162434102700
2 โครงการประชาสัมพันธหลักสูตร สาขาวิชาการตลาด
28 162434102800
3 โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการตลาด
162434102900
4 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ
29
30 162434103000
5 โครงการประชาสัมพันธหลักสูตร สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
31 162434103100
6 โครงการจัดซื้อครุภัณฑประกอบหองสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
32 162434103200
7 โครงการจัดซื้อครุภัณฑสาขาวิชาการจัดการ
33 162434103300
8 โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
34 162434103400
9 โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
35 162434103500
10 โครงการจัดซื้อครุภัณฑสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
162434103600
11 โครงการพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส (พัฒนาความรู
เกี่ยวกับโลจิสติกส)
36
162434103700
12 โครงการจัดตั้งศูนยฝกปฏิบัติการ LOGISTICS POSTสาขาวิชาการจัดการโล
จิสติกส
37
38 162434103800
13 โครงการ พัฒนานักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
39 162434103900
14 โครงการ พัฒนาบุคคลากรสาขาวิชาการบัญชี
40 162434104000
15 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพนักศึกษาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
41 162434104100
16 โครงการพัฒนาอาจารยสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
162434104200
17 โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพสูมาตรฐานสากล
42
43 162434104300
18 โครงการพัฒนาศักยภาพสําหรับอาจารย สาขาวิชาการทองเที่ยว
44 162434104400
19 โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการทองเที่ยว
45 162434104500
20 โครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย
46 162434104600
21 โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย
47 162434104700
22 โครงการจัดซื้อครุภัณฑประกอบหองสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย
48 162434104800
23 โครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ
49 162434104900
24 โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ
162434105000
25 โครงการการจัดการเรียนการสอนและสงเสริมศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรใหม
สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ
50
22 162434102200
23 162434102300
24 162434102400
25 162434102500

เงินเดือน

คาจางประจํา

งบบุคลากร
คาตอบแทนพนักงาน
ราชการ

คาจางชั่วคราว

คาตอบแทน

งบดําเนินงาน
คาใชสอยและคา
คาสาธารณูปโภค
วัสดุ

-

-

-

-

80,000
-

184,786

-

-

-

-

319,700
43,200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

งบลงทุน
คาที่ดินและ
คาครุภัณฑ
สิ่งกอสราง

งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น

2,100
-

15,000
-

42,120
536,340

-

-

5,780
-

1,786,230
13,316
13,014
17,500
6,340

12,000
-

163,000
-

-

-

12,025
107,000
71,000
42,000

-

30,000
55,000
20,000
-

-

-

35,100

-

-

-

10,500
3,600

52,440
12,000
6,784
22,500
40,920

-

-

7,200
6,000
7,200
7,200

3,922
15,000
67,910
10,000

-

9,700
10,000
14,798

รวมทั้งสิ้น

รอยละ

279,786
42,120
7,880
536,340

10.89
1.64
0.31
20.88

-

2,280,930
13,316
13,014
17,500
49,540

30.32
0.58
0.57
0.77
2.17

-

-

12,025
30,000
55,000
107,000
71,000
20,000
42,000

0.53
1.32
2.41
4.69
3.11
0.88
1.84

-

-

-

35,100

1.54

-

-

-

-

52,440
22,500
6,784
22,500
44,520

2.30
0.99
0.30
0.99
1.95

15,000
-

-

-

-

11,122
15,000
73,910
10,000
15,000
16,900
10,000
21,998

0.49
0.66
3.24
0.44
0.66
0.74
0.44
0.96

ณ
งบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
จําแนกตาม ยุทธศาสตร แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน หนวยงาน และรายการ (ตอ)
ประเภทงบรายจาย
ยุทธศาสตร/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/งาน/หนวยงาน/รายการ
เงินเดือน

51 162434105100
52 162434105200
162434105300
53
54 162434105400
55 162434105500
56 162434105600
57 162434105700
58 162434105800
59 162434105900
162434106000
60
162434106100
61
62 162434106200
63 162434106300

26 โครงการการพัฒนาความรู
้ ้ อาจารยประจําหลักสูตรการเปนผูประกอบการ
27 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการ
28 โครงการการจัดการศึกษาตามโครงการความรวมมือระหวางคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับสถาบันการศึกษาใน
ตางประเทศ
29 โครงการประชาสัมพันธ คณะวิทยาการจัดการ
30 โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
31 โครงการจัดซื้อครุภัณฑเพื่อสนับสนุนงานกิจการนักศึกษา
32 งานสนับสนุนการฝกประสบการณวิชาชีพและจัดซื้อวัสดุฝกรายวิชา
33 โครงการศูนยบมเพาะธุรกิจชุมชนคณะวิทยาการจัดการ
34 โครงการเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
35 โครงการการสนับสนุนทุนอาจารยในการนําเสนอเผยแพรผลงานวิจัยและ
งานสรางสรรคในระดับชาติหรือนานาชาติ
36 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ

37 งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการคณะ
38 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา คณะวิทยาการ
จัดการ
2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
1010000 สํานักงานอธิการบดี
64 162434206400
1 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย (งบกลาง)
65 162434206500
2 โครงการแกไขปญหาเรงดวน
66 162434206600
3 โครงการพัฒนาจุดเนน
67 162434206700
4 กองทุนพัฒนาบุคลากร
68 162434206800
5 ทุนพัฒนาอาจารยศึกษาในตางประเทศ
69 162434206900
6 กองทุนสวัสดิการลูกจางประจําตามสัญญา 200 อัตรา
70 162434207000
7 สมทบกองทุนวิจัย
1010100 สํานักงานอธิการบดี กองกลาง
71 162434207100
1 งานบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
72 162434207200
2 งานบริหารจัดการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
73 162434207300
3 งานเผยแพรและประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย
74 162434207400
4 โครงการการพัฒนาและสนับสนุนการจัดทําผลงานทางวิชาการ
162434207500
5 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดกองกลาง สํานักงาน
อธิการบดี
75
1010200 สํานักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน
76 162434207600
1 งานบริหารจัดการกองนโยบายและแผน

คาจางประจํา

-

-

-

งบบุคลากร
คาตอบแทนพนักงาน
ราชการ

คาจางชั่วคราว

คาตอบแทน

งบดําเนินงาน
คาใชสอยและคา
คาสาธารณูปโภค
วัสดุ

-

-

10,000
106,200
-

-

-

-

10,600
28,800
21,600
-

114,000
157,600

-

-

-

-

-

-

-

-

13,133,700
-

งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น

-

-

10,000
188,510
241,640

0.44
8.26
10.59

239,170
15,800
10,200
100,000

-

43,000
-

-

-

-

114,000
168,200
43,000
267,970
15,800
31,800
100,000

5.00
7.37
1.89
11.75
0.69
1.39
4.38

-

59,900

-

-

-

-

-

59,900

2.63

-

57,600
-

143,734
38,607

12,000
-

-

-

-

-

213,334
38,607

9.35
1.69

-

7,318,420
-

20,762,926
1,125,000

11,015,125
-

67,442,973
9,254,302
2,629,302
500,000
1,000,000
1,500,000
1,125,000
1,000,000
1,500,000
45,843,435
40,338,475
3,299,960
400,000
1,500,000
305,000

89.97
13.72
28.41
5.40
10.81
16.21
12.16
10.81
16.21
67.97
87.99
7.20
0.87
3.27
0.67

1,615,510
103,200

2.40
6.39

2,022,700
-

4,685,800
-

4,000,000
4,000,000

4,504,302
4,129,302
2,629,302
500,000
1,000,000

1,500,000

13,133,700
13,133,700

-

-

5,435,640
987,760
3,022,280
1,411,200
14,400

-

-

-

รอยละ

-

1,125,000

-

รวมทั้งสิ้น

-

82,310
241,640

-

งบลงทุน
คาที่ดินและ
คาครุภัณฑ
สิ่งกอสราง

-

782,000

12,460,170
11,403,090
277,680
400,000
88,800
290,600

10,943,125
10,943,125

-

827,510
97,200

6,000
6,000

-

3,495,800
3,495,800

-

1,000,000
1,500,000
-

-

375,000
375,000

-

ด
งบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
จําแนกตาม ยุทธศาสตร แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน หนวยงาน และรายการ (ตอ)
ประเภทงบรายจาย
ยุทธศาสตร/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/งาน/หนวยงาน/รายการ
เงินเดือน

77 162434207700
2 โครงการพัฒนาบุคลากรกองนโยบายและแผน
้ ้
78 162434207800
3 โครงการขยายความรวมมือกับตางประเทศ
79 162434207900
4 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
1010300 สํานักงานอธิการบดี กองบริการการศึกษา
80 162434208000
1 งานบริหารจัดการเรียนการสอน ภาคปกติ
81 162434208100
2 งานจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคปกติ
1010400 สํานักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา
82 162434208200
1 งานบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา
83 162434208300
2 งานหอพักนักศึกษา
84 162434208400
3 งานจัดซื้อครุภัณฑหอพัก
85 162434208500
4 โครงการพัฒนาบุครกรสายสนับสนุนวิชาการ
86 162434208600
5 งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
87 162434208700
6 งานสงเสริมสุขอนามัยและการรักษาพยาบาล
88 162434208800
7 งานพัฒนากิจการนักศึกษา
89 162434208900
8 งานจัดซื้อครุภัณฑกองพัฒนานักศึกษา
90 162434209000
9 งานจัดกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
91 162434209100
10 งานกิจกรรมกีฬาสูความเปนเลิศและสงเสริมสุขภาพ
92 162434209200
11 งานใหคําปรึกษาและแนะแนวทางการศึกษาและอาชีพ
93 162434209300
12 งานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมแกนักศึกษา
1080000 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
94 162434209400
1 งานบริหารจัดการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
95 162434209500
2 งานสงเสริมวิทยวิชาการ
96 162434209600
3 งานพัฒนาบุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
97 162434209700
4 งานจัดหาครุภัณฑ ประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
162434209800
5 งานปรับปรุงระบบไฟฟาอาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
98
(อาคาร15)
99 162434209900
6 งานพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1010000 หนวยตรวจสอบภายใน
100 162434210000
1 งานบริหารหนวยตรวจสอบภายใน
แผนงาน 4.2 : แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. งานจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย
1020109 โรงเรียนสาธิตระดับมัธยมศึกษา
162422110100
1 โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดกาศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
101
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา

คาจางประจํา

งบบุคลากร
คาตอบแทนพนักงาน
ราชการ

คาจางชั่วคราว

-

-

-

-

-

-

-

-

คาตอบแทน

782,000
415,000
15,000
400,000
598,980
129,780
10,800
27,000
63,140

งบดําเนินงาน
คาใชสอยและคา
คาสาธารณูปโภค
วัสดุ

งบลงทุน
คาที่ดินและ
คาครุภัณฑ
สิ่งกอสราง

งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น

30,000
250,000
450,310
701,330
69,200
632,130
3,162,642
100,000
1,093,560

30,000
30,000

10,800
10,800

-

-

-

36,000
24,000

490,680
361,680

-

-

-

21,700
223,000
16,860
20,000

12,000

-

-

129,000

-

-

-

-

21,000
282,260
38,400
26,600
83,200
46,800
22,000
14,400

764,594
694,028
102,000
126,900
2,389,874
919,109
143,200
241,600

-

1,521,220

1,190,000

1,521,220
1,190,000

-

-

-

-

-

-

11,397,180
11,397,180
11,397,180
5,698,560
5,698,560

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

1,085,965
96,400
96,400
1,703,250
1,703,250
1,703,250
1,418,620
1,418,620

-

-

-

-

-

59,820
59,820
59,820
59,820
59,820

-

-

-

-

รวมทั้งสิ้น

รอยละ

30,000
250,000
1,232,310
1,157,130
125,000
1,032,130
4,288,302
100,000
1,247,340
361,680
32,500
250,000
80,000
32,000
129,000
785,594
976,288
140,400
153,500
5,184,294
965,909
165,200
256,000
1,521,220
1,190,000

1.86
15.47
76.28
1.72
10.80
89.20
6.36
2.33
29.09
8.43
0.76
5.83
1.87
0.75
3.01
18.32
22.77
3.27
3.58
7.69
18.63
3.19
4.94
29.34
22.95

1,085,965
100,000
100,000
13,165,250
13,165,250
13,165,250
7,182,000
7,182,000

20.95
0.15
100.00
14.25
100.00
100.00
54.55
100.00

ต
งบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
จําแนกตาม ยุทธศาสตร แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน หนวยงาน และรายการ (ตอ)
ประเภทงบรายจาย
ยุทธศาสตร/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/งาน/หนวยงาน/รายการ
เงินเดือน

1020108 โรงเรียนสาธิตระดับประถมศึกษา
้ ้
162422110200
1 โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดกาศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา
102
1020107 โรงเรียนสาธิตระดับปฐมวัย
162422110300
1 โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดกาศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปฐมวัย
103
แผนงาน 4.9 : แผนงานอนุรักษ สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1070000 สถาบันอยุธยาศึกษา
104 162446210400
1 งานบริหารสํานักงานสถาบันอยุธยาศึกษา
105 162446210500
2 โครงการพัฒนาหองศูนยขอมูลสถาบันอยุธยาศึกษา
106 162446210600
3 โครงการจัดซื้อครุภัณฑประจําสถาบันอยุธยาศึกษา
107 162446210700
4 โครงการนิทรรศการศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ 1
108 162446210800
5 โครงการนิทรรศการศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ 2
109 162446210900
6 โครงการนิทรรศการศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ 3
ยุทธศาสตรที่ 6 : การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
แผนงาน 6.1 : แผนงานสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดองคความรู
1060000 สถาบันวิจัยและพัฒนา
110 162657211000
1 โครงการบริหารงานสถาบันวิจัยและพัฒนา
111 162657211100
2 โครงการตําราวิชาการ
112 162657211200
3 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ
113 162657211300
4 โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา

คาจางประจํา

-

-

-

-

-

งบบุคลากร
คาตอบแทนพนักงาน
ราชการ

คาจางชั่วคราว

คาตอบแทน

-

3,865,740
3,865,740

-

-

-

1,832,880
1,832,880

-

-

-

-

-

-

งบดําเนินงาน
คาใชสอยและคา
คาสาธารณูปโภค
วัสดุ

206,510
206,510

-

-

78,120
78,120

16,000
16,000
16,000
16,000

565,110
565,110
565,110
461,500
73,610

24,000
24,000
24,000
24,000
24,000

10,000
10,000
10,000
496,200
496,200
496,200
496,200
373,700
100,000

งบลงทุน
คาที่ดินและ
คาครุภัณฑ
สิ่งกอสราง

รวมทั้งสิ้น

รอยละ

-

-

-

-

4,072,250
4,072,250

30.93
100.00

-

-

-

-

-

1,911,000
1,911,000

14.52
100.00

60,000
60,000
60,000
60,000

91,390
91,390
91,390

-

-

-

-

-

-

732,500
732,500
732,500
537,500
100,000
65,000
10,000
10,000
10,000
622,500
622,500
622,500
622,500
408,700
100,000
91,300
22,500

0.79
100.00
100.00
73.38
13.65
8.87
1.37
1.37
1.37
0.67
100.00
100.00
100
65.65
16.06
14.67
3.61

26,390
65,000

11,000
11,000
11,000
11,000
11,000

91,300
91,300
91,300
91,300

91,300
22,500

งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ยุทธศาสตรที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทาเทียมกันในสังคม
แผนงาน 4.1 : แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ผลผลิตที่ 1 : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. งานจัดการศึกษา
1050000 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
162433100100 งานจัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประเภทงบประมาณ

 งบ บ.กศ.

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ลักษณะโครงการ

 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:
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ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ
เพื่อขยายการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน
เพื่อตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2. จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3. จํานวนนักศึกษาคงอยู
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6. ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด

งบดําเนินงาน
901,957 บาท
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1. หลักการและเหตุผล
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีภารกิจในการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีให สอดคลอง
กับแผนพัฒนาประเทศ แผนการพัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และความตองการของสังคมและ ทองถิ่น ซึ่ง
ปจจุบันสังคมยังขาดแคลนบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพในสาขาวิชาตางๆ ที่ สอดคลองกับการ
จัดการศึกษา
จากภารกิจดังกลาวคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงตองใชงบประมาณในการจัดการศึกษาเพื่อเนินงาน
ใหบรรลุวัตถุประสงคในดานตาง ๆ ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมทั้งสนับสนุนงานดานวิชาการแกคณาจารย ใหบรรลุ
วัตถุประสงคและมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น การสอนในรายวิชาตางๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ลักษณะจะเปนวิชาที่เปนเนื้อหาการเรียนรู นอกจากจะไดจากการสอนทฤษฎีแลว จําเปนตองฝกปฏิบัติ
จากเครื่องมือ อุปกรณและวัสดุตางๆ เพื่อใหนักศึกษาเกิดความคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และมีทักษะในการ เรียนรู
จนสามารถนาไปใชประยุกตในชีวิตประจาวันและในการทํางานได นอกจากนี้นักศึกษาตองฝกประสบการณ วิชาชีพ
เพื่อเปนการฝกทักษะในการทํางานกอนการจบการศึกษา และออกไปปฏิบัติงานจริง
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพจัดการศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. เพื่อใหมีวัสดุ อุปกรณเพียงพอสําหรับการจัดการศึกษา

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.ตัวชี้วัดที่ .4 จํานวนนักศึกษาที่เขาใหมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดที่ 5 จํานวนนักศึกษาที่คงอยู
ตัวชี้วัดที่ 6 ผูส ําเร็จการศึกษาไดงานทาหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
ตัวชี้วัดที่ 7 ผูส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
ตัวชี้วัดที่ 8 ผูสําเร็จการศึกษาทีจ่ บการศึกษาตามหลักสูตรภายในเวลาที่กาํ หนด
 สกอ.
องคประกอบดานที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชีท้ ี่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ตัวบงชีท้ ี่ 1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก
ตัวบงชีท้ ี่ 1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ตัวบงชีท้ ี่ 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา
ตัวบงชีท้ ี่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบงชีท้ ี่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 4 : รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต
ตัวชี้วัดที่ 5 : รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา
 สมศ.
ตัวชี้วัดที่ 1 : บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
ตัวชี้วัดที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีโทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ 8
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
เปาประสงคที่ 2 พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค มีคุณภาพเปนที่
ยอมรับของผูใชบัณฑิตและสังคม
ตัวชี้วัดที่ 8.2 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
กลยุทธที่ 18
พัฒนานักศึกษาตามลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
เปาประสงคที่ . 1 นักศึกษามีลกั ษณะที่เปนไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค
ตัวชี้วัดที่ 18.1 นักศึกษาไดรับการพัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดทุกดาน

4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1. เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
ปริมาณ หนวยนับ
1. จัดซื้อวัสดุฝกปฏิบัติ
250
รายวิชา
2
นิเทศนักศึกษาฝกงาน
5
สาขา
2. เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1. นักศึกษาและบุคลากรมีความพึงพอใจของอยางนอยรอยละ 80
2.2 นักศึกษาไดศึกษาเรียนรูตามแผนการเรียนทุกหลักสูตร
3. เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ 0.33 เปนเงิน
3,000 บาท
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ 58.87 เปนเงิน 530,947 บาท
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ 1.40 เปนเงิน 12,600 บาท
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ 39.40 เปนเงิน 355,410 บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1
2

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
จัดซื้อวัสดุฝกปฏิบตั ิ
นิเทศนักศึกษาฝกงาน
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส

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
861,957
0
512,547
0
349,410
40,000
3,000
18,400
12,600
40,000
901,957
3,000
530,947
12,600
355,410

ปริมาณ งบประมาณ
250
5

2558

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

ปริมาณรายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
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รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)

อัตราตอหนวย

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
1 กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณสําหรับการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา และฝกปฏิบัติ
งบดําเนินงาน
-คาวัสดุ
- คาวัสดุสาํ นักงาน
- คาวัสดุคอมพิวเตอร
- คาวัสดุการเกษตร
- คาวัสดุการศึกษา
- คาวัสดุวิทยาศาสตร
- คาวัสดุไฟฟา
- คาวัสดุการศึกษา
- คาวัสดุอื่น
- คาวัสดุกอสราง
- คาถายเอกสารประกอบการ
สอน
2 กิจกรรมที่ 2 นิเทศนักศึกษาฝกงาน
งบดําเนินงาน
-คาใชสอย
- คาใชจายไปราชการ เชน
5
สาขา
คาเบี้ยเลี้ยง คาน้ํามันรถ
คาบํารุงรถ คาเชารถ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการเฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นักศึกษามีศักยภาพมีศักยภาพตรงตามความตองการขององคกรภาครัฐและเอกชน
2. มีวัสดุอุปกรณเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 จัดกิจกรรมสําเร็จครบทุกกิจกรรม
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม
9.3.2. การสํารวจขอมูลโดยใชแบบผลจากการรายงานผลการดําเนินโครงการ

861,957
861,957
861,957
125,632
150,000
90,000
40,000
80,000
92,825
100,000
40,000
63,500
80,000
40,000
40,000
40,000
40,000
901,957

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
162433100200 โครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:
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ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เพื่อขยายการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน
เพื่อตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2. จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3. จํานวนนักศึกษาคงอยู
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6. ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด

งบดําเนินงาน
1,103,208 บาท
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1. หลักการและเหตุผล
พระราชบั ญญั ติการศึ กษาแห งชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งกําหนดนโยบายพื้นฐานเกี่ย วกับ การจัดการศึกษา คือ
“พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรม วัฒนธรรม ในการดํารงชีวิต
และสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข” นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่ตองคํานึงถึงในการจัดการศึกษาคือพัฒนาบัณฑิต
ใหมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคไดแก คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขทักษะทางดานการสื่อสารและเทคโนโลยี สําหรับ
คณะวิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี น อกจากการจัดการศึกษาเพื่อสนองตอนโยบายตามพระราชบัญ ญัติการศึกษา
แหงชาติแลว ยังมีปญหาที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของคณะที่ตองการการแกไขอยางเรงดวนคือความนิยมใน
การเลือกเรียนมีนอยการตกออกของนักศึกษาคอนขางสูง การสอนผานภาษาตางประเทศคอนขางต่ํา และงานการให
คําปรึกษาดานอื่น ๆ นอกเหนือจากดานวิชาการยังไมเปนระบบ
เพื่อเปนการสนองตอบตอภารกิจในการจัดการศึกษาและเพื่อแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาของคณะ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงขอเสนอโครงการพัฒนานักศึกษา ซึ่งเปนโครงการที่สงเสริมการจัดกิจกรรมตาง ๆ
ที่นอกเหนือ ไปจากการเรียนการสอนในหองเรียนซึ่งเปนกิจกรรมที่มุงแกปญหาที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาของคณะ ชวย
พัฒนานั กศึกษาใหมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคล ดปญหาการตกออก เพิ่มจํานวนนักศึกษาใหมคณะ พัฒนา
นักศึกษาใหเปนคนที่สมบูรณทั้งดานรางกาย
จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรม วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต และสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับในสังคมตามอัตลักษณของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. เพื่อพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
3. เพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณใหนักศึกษา
4. เพื่อพัฒนาทักษะทางดานภาษา
5. เพื่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และสงเสริมใหนักศึกษามีจิตสํานึกประเพณีและวัฒนธรรมไทย
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3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ .4 จํานวนนักศึกษาที่เขาใหมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดที่ 5 จํานวนนักศึกษาที่คงอยู
ตัวชี้วัดที่ 6 ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทาหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
ตัวชี้วัดที่ 7 ผูสาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
ตัวชี้วัดที่ 8 ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในเวลาที่กําหนด
 สกอ.
องคประกอบดานที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ตัวบงชี้ที่ 1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบงชี้ที่ 1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ตัวบงชี้ที่ 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา
ตัวบงชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบงชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
องคประกอบดานที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ 4.1 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 4 : รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต
ตัวชี้วัดที่ 5 : รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา
 สมศ.
ตัวชี้วัดที่ 1 : บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
ตัวชี้วัดที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีโทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ 2
ใกลชิด
เปาประสงคที่ 1 บุคลากรและหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมี
ความศรัทธา และยอมรับในศักยภาพของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความพึงพอใจของทองถิ่นที่มีตอมหาวิทยาลัย
เปาประสงคที่ 2 มหาวิทยาลัยเปนที่รูจัก ยอมรับ และไดรับการสนับสนุนจาก
สาธารณชนอยางกวางขวาง
กลยุทธที่ 8
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
เปาประสงคที่ 1 หลักสูตรมีคุณภาพและตอบสนองความตองการของทองถิ่น
ตัวชี้วัดที่ 8.1 ทุกหลักสูตรมีคุณภาพไดตามเกณฑมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษาไม
นอยกวาระดับดี
ตัวชี้วัดที่ 8.2 ผลการบริหารงานของคณะ (มหาวิทยาลัย)
ตัวชี้วัดที่ 8.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ (มหาวิทยาลัย)
เปาประสงคที่ 2 พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค มีคุณภาพเปนที่
ยอมรับของผูใชบัณฑิตและสังคม
ตัวชี้วัดที่ 8.2 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
กลยุทธที่ 14 การทํานุบํารุง อนุรักษฟนฟู เผยแพร/แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
เปาประสงคที่ 1 การทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม ไดรับการยอมรับระดับทองถิ่น ระดับชาติ
และระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัดที่ 14.1 ระดับความสําเร็จของผลงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาระดับทองถิ่น หรือระดับชาติหรือนานาชาติไมนอยกวารอยละ 80
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กลยุทธที่ 16 การประกันคุณภาพการศึกษา
เปาประสงคที่ 1 มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานอยูในระดับสูงตามเกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 16.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับเครือขายปละ 1 ครั้ง
กลยุทธที่ 18 พัฒนานักศึกษาตามลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
เปาประสงคที่ . 1 นักศึกษามีลักษณะที่เปนไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค
ตัวชี้วัดที่ 18.1 นักศึกษาไดรับการพัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดทุกดาน
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1. เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องประกันคุณภาพการศึกษากับนักศึกษา
2 โครงการสรางเครือขายประกันคุณภาพการศึกษา
3 อบรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางาน
4 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและพิธีบายศรีสูขวัญ
5 โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
6 โครงการดนตรี กีฬา ตานยาเสพติด
7 อบรมปรับความรูพื้นฐานสําหรับวิทยาศาสตร
8 โครงการพัฒนาศักยภาพดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
9 โครงการพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาและหองแนะแนว
10 อบรมพัฒนาศักยภาพผูนํานักศึกษา
11 อบรมใหความรูแกศิษยเกาในสายอาชีพ
12 วิทยาศาสตรสายสัมพันธ (ทําซุมรับปริญญา)
13 โครงการสงเสริมศาสนาและประเพณีไทย
14 โครงการออกคายอาสาเพื่อพัฒนาทองถิ่น
15 การคัดกรองความเสี่ยงทางสุขภาพและเสริมสรางสุขภาพองครวม
เด็กไทย
16 โครงการเขารวมเปนสมาชิกสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรแหง
ประเทศไทย
17 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
18 สัมมนานักศึกษาระหวางฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
19 สัมมนาหลังฝกงานสาธารณสุขชุมชน
20 สงเสริมและพัฒนานักศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
21 สัมมนาดานวิทยาการคอมพิวเตอร
22 พัฒนาทักษะคอมพิวเตอรของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร
23 ลานคุณธรรม

ปริมาณ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

หนวยนับ
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

1

ครั้ง

1
1
1
1
1
1
1

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
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ลําดับ
รายการเปาหมาย
ปริมาณ หนวยนับ
24 พัฒนานักศึกษาดานวิชาการ
1
ครั้ง
25 นํานักศึกษาไปเพิ่มพูนความรู
1
ครั้ง
26 ไหวพระวิษณุ สาขาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1
ครั้ง
27 ไหวพระวิษณุ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1
ครั้ง
28 พัฒนานักศึกษาสาขาเกษตรในศตวรรษที่ 21
1
ครั้ง
29 เสริมสรางศักยภาพนักศึกษาเกษตรศาสตร
1
ครั้ง
30 อบรมเตรียมความพรอมดานคณิตศาสตรใหกับนักศึกษาคณิตศาสตร
1
ครั้ง
31 อบรมภาษาอังกฤษใหนักศึกษาคณิตศาสตรเพื่อเตรียมความพรอม
1
ครั้ง
กอนสมัครงาน
32 โครงการการจัดนิทรรศการดานความปลอดภัยในงานสัปดาหความ
1
ครั้ง
ปลอดภัยแหงชาติ
33 อาชีวอนามัยเสงเสริมความรูดานวิทยาศาสตร
1
ครั้ง
34 อบรมพัฒนาศักยภาพดานภาษาสูอาเซียน
1
ครั้ง
35 พัฒนาซุมแสดงสินคาการเกษตรของสาขาเกษตรศาสตร
1
ครั้ง
36 เลาเรืองเมืองเกา สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ season 2
1
ครั้ง
37 สัมมนาเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูวิชาชีพ จป.
1
ครั้ง
38 โครงการเพิ่มศักยภาพนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืชดวยการ
1
ครั้ง
พัฒนาทักษะที่จําเปนสําหรับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดานทักษะ
ชีวิตและอาชีพ
39 ศึกษาดูงานของอาจารยและนักศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
11
สาขา
2. เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.2 นักศึกษาและบุคลากรที่เขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยางนอยรอยละ 80
2.3 นักศึกษาทุกหลักสูตรไดรับการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหงชาติ
3. เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ 32
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจายรอยละ 23
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจายรอยละ 22
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.58 – ก.ย.58) เบิกจายรอยละ 24

เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน

347,769
251,266
239,033
265,140

บาท
บาท
บาท
บาท

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

1
2
3
4
5
6

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องประกันคุณภาพการศึกษากับนักศึกษา
โครงการสรางเครือขายประกันคุณภาพการศึกษา
อบรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางาน
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและพิธีบายศรีสูขวัญ
โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
โครงการดนตรี กีฬา ตานยาเสพติด

7
8
9
10
11
12
13
14
15

อบรมปรับความรูพื้นฐานสําหรับวิทยาศาสตร
โครงการพัฒนาศักยภาพดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาและหองแนะแนว
อบรมพัฒนาศักยภาพผูนํานักศึกษา
อบรมใหความรูแกศิษยเกาในสายอาชีพ
วิทยาศาสตรสายสัมพันธ (ทําซุมรับปริญญา)
โครงการสงเสริมศาสนาและประเพณีไทย
โครงการออกคายอาสาเพื่อพัฒนาทองถิ่น
การคัดกรองความเสีย่ งทางสุขภาพและเสริมสรางสุขภาพองค
รวมเด็กไทย
โครงการเขารวมเปนสมาชิกสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
แหงประเทศไทย
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
สัมมนานักศึกษาระหวางฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุข
ชุมชน
สัมมนาหลังฝกงานสาธารณสุขชุมชน
สงเสริมและพัฒนานักศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร

16
17
18
19
20

รวมทุกไตรมาส

2558
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
ปริมาณ งบประมาณ
1
20,000
1
40,000
1
20,000
1
40,000
1
80,000
1
50,000
1
1
1
1
1
1
1
1
1

40,000
20,000
5,000
70,000
10,000
30,000
40,000
80,000
30,000

1

5,000

5,000

1
1

40,000
10,000

40,000

1
1

15,500
4,000

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
20,000
40,000

2559
ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
20,000

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

40,000
80,000
50,000
40,000

20,000

5,000
70,000
10,000

40,000
80,000
30,000

10,000
15,500
4,000

30,000

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ลํา
ดับ
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
สัมมนาดานวิทยาการคอมพิวเตอร
พัฒนาทักษะคอมพิวเตอรของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร
ลานคุณธรรม
พัฒนานักศึกษาดานวิชาการ
นํานักศึกษาไปเพิ่มพูนความรู
ไหวพระวิษณุ สาขาการจัดการเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
ไหวพระวิษณุ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
พัฒนานักศึกษาสาขาเกษตรในศตวรรษที่ 21
เสริมสรางศักยภาพนักศึกษาเกษตรศาสตร
อบรมเตรียมความพรอมดานคณิตศาสตรใหกับนักศึกษา
คณิตศาสตร
อบรมภาษาอังกฤษใหนักศึกษาคณิตศาสตรเพื่อเตรียมความ
พรอมกอนสมัครงาน
โครงการการจัดนิทรรศการดานความปลอดภัยในงานสัปดาห
ความปลอดภัยแหงชาติ
อาชีวอนามัยเสงเสริมความรูด านวิทยาศาสตร
อบรมพัฒนาศักยภาพดานภาษาสูอ าเซียน
พัฒนาซุมแสดงสินคาการเกษตรของสาขาเกษตรศาสตร
เลาเรืองเมืองเกา สักการะสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ season 2
สัมมนาเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูวิชาชีพ จป.
โครงการเพิม่ ศักยภาพนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืชดวย
การพัฒนาทักษะที่จําเปนสําหรับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
ดานทักษะชีวิตและอาชีพ
ศึกษาดูงานของอาจารยและนักศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง
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รวมทุกไตรมาส

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
6,200
6,200
1
10,800
10,800
1
5,453
5,453
1
9,020
9,020
1
14,700
14,700
1
3,000
3,000
1
3,000
3,000
1
9,000
9,000
1
5,000
5,000
1
7,000
7,000
1

9,700

9,700

1

15,000

2,860

1
1
1
1
1
1

40,600
58,000
33,706
5,000
6,500
4,649

40,600

11

207,380
1,103,208

38,000
5,000

20,000
33,706

6,500

4,649
80,120
347,769

12,140

103,860
251,266

23,400
239,033

265,140

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1

2

3

4

5

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องประกันคุณภาพการศึกษากับนักศึกษา
งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร
2
คนๆละ
6
ชม.ๆละ
1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
- อาหารวางและเครื่องดืม่
50
คนๆละ
2
มื้อๆละ
- คาวัสดุสํานักงาน
- คาจัดทําเอกสารการอบรม
- คาถายเอกสาร
โครงการสรางเครื่องขายประกันคุณภาพการศึกษา
งบดําเนินงาน
2.1 คาใชสอย
- คาเบี้ยเลี้ยง
10
คนๆละ
3
วัน
- คาที่พัก
10
คนๆละ
2
คืน
- คาน้ํามัน/ทางดวน
- คาบํารุงรถมหาวิทยาลัย
- คาเชารถยนต
อบรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางาน
งบดําเนินงาน
3.1 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร
2
คนๆละ
6
ชม.ๆละ
3.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
100
คนๆละ
2
มื้อๆละ
- คาวัสดุสํานักงาน
- คาถายเอกสาร
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและพิธีบายศรีสูขวัญ
งบดําเนินงาน
4.1 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร
3
คนๆละ
3
ชม.ๆละ
4.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาจางจัดทําบายศรีพรอม
เครื่องบูชา
- อาหารวางและเครื่องดืม่
250
คนๆละ
2
มื้อๆละ
- คาวัสดุสํานักงาน
- คาถายเอกสาร
โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
งบดําเนินงาน
5.1 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร
2
คนๆละ
12
ชม.ๆละ
ปริมาณรายการ

อัตราตอหนวย
อัตรา หนวย

600

บาท

25

บาท

240
880

บาท
บาท

600

บาท

25

บาท

600

บาท

25

บาท

600

บาท
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รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
20,000
20,000
7,200
7,200
12,800
2,500
3,300
4,000
3,000
40,000
40,000
40,000
7,200
17,600
9,200
1,500
4,500
20,000
20,000
7,200
7,200
12,800
5,000
5,800
2,000
40,000
40,000
5,400
5,400
34,600
15,000
12,500
6,100
1,000
80,000
80,000
14,400
14,400

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ลํา
ดับ

6

7

8

9

รายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
ปริมาณรายการ

5.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
- อาหารวางและเครื่องดืม่
250
คนๆละ
- คาเชาเหมารถ
5
คันๆละ
- คาวัสดุสํานักงาน
- คาถายเอกสาร
โครงการดนตรี กีฬา ตานยาเสพติด
งบดําเนินงาน
6.1 คาตอบแทน
- คาตอบแทนกรรมการตัดสิน
และ/หรือการประกวดรอง
เพลง
6.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
- เงินรางวัล
- คาวัสดุกีฬา
- คาถายเอกาสาร
อบรมปรับความรูพื้นฐานสําหรับวิทยาศาสตร
งบดําเนินงาน
7.1 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร
7
คนๆละ
7.2 คาวัสดุ
- คาเอกสารประกอบการ
อบรม
- คาวัสดุสํานักงาน
โครงการพัฒนาศักยภาพดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
งบดําเนินงาน
8.1 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร
2
คนๆละ
8.2 คาใชสอยคาวัสดุ
- อาหารวางและเครื่องดืม่
40
คนๆละ
- คาอาหาร
40
คนๆละ
- คาวัสดุสํานักงาน
- คาเอกสารประกอบการ
อบรม
โครงการพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาและหองแนะแนว
งบดําเนินงาน
9.1 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร
1
คนๆละ
9.2 คาใชสอยคาวัสดุ
- อาหารวางและเครื่องดืม่
15
คนๆละ
- คาวัสดุสํานักงาน
- คาถายเอกสาร

2
2

12

มื้อๆละ
วันๆละ

ชม.ๆละ
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รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)
65,600
25
บาท
12,500
10,000 บาท
50,000
2,500
600
50,000
50,000
10,000
10,000
อัตราตอหนวย

300

บาท

6

ชม.ๆละ

600

บาท

2
1

มื้อๆละ
มื้อๆละ

25
50

บาท
บาท

3

ชม.ๆละ

600

บาท

1

มื้อๆละ

25

บาท

40,000
10,000
28,000
2,000
40,000
40,000
25,200
25,200
14,800
9,290
5,510
20,000
20,000
7,200
7,200
12,800
2,000
2,000
1,800
7,000
5,000
5,000
1,800
1,800
3,200
375
1,825
1,000

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ลํา
ดับ

รายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
ปริมาณรายการ

10 อบรมพัฒนาศักยภาพผูนํานักศึกษา
งบดําเนินงาน
10.1 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร
2
10.2 คาใชสอยคาวัสดุ
- คาอาหาร
40
- อาหารวางและเครื่องดืม่
40
- คาเบี้ยเลี้ยง
- คาที่พัก
- คาน้ํามัน/ทางดวน
- คาบํารุงรถมหาวิทยาลัย
- คาเชารถยนต
- คาวัสดุสํานักงาน
- คาถายเอกสาร
11 อบรมใหความรูแกศิษยเกา
งบดําเนินงาน
11.1 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร
3,600
11.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาอาหาร
15
- คาอาหารวาง
15
- คาวัสดุสํานักงาน
12 วิทยาศาสตรสัมพันธ (ทําซุมรับปริญญา)
งบดําเนินงาน
12.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาจางจัดซุมแสดงความยินดี 15
บัณฑิตของสาขาวิชา และ
คณะฯ
13 โครงการสงเสริมศาสนาและประเพณีไทย
งบดําเนินงาน
13.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาจางการแสดง
- คาจางระบบเครื่องเสียง
- คาจางตกแตงสถานที่
- คาวัสดุสําหรับโครงการ
14 โครงการออกคายอาสาเพื่อพัฒนาทองถิ่น
งบดําเนินงาน
14.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาเบี้ยเลี้ยง
- คาที่พัก
- คาน้ํามัน

อัตราตอหนวย
อัตรา หนวย

คนๆละ

12

ชม.ๆละ

600

บาท

คนๆละ
คนๆละ

2
2

มื้อๆละ
มื้อๆละ

200
50

บาท
บาท

คนๆละ

6

ชม.ๆละ

600

บาท

คนๆละ
คนๆละ

1
2

มื้อๆละ
มื้อๆละ

100
25

บาท
บาท

ซุม

2,000 บาท

1
1
1

ชุดๆละ
งานๆละ
งานๆละ

5,000 บาท
5,000 บาท
10,000 บาท

| 13

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
70,000
70,000
14,400
14,400
55,600
16,000
4,000
720
17,600
5,780
1,500
6,000
1,000
3,000
10,000
10,000
3,600
3,600
6,400
1,500
750
4,150
30,000
30,000
30,000
30,000
40,000
40,000
40,000
5,000
5,000
10,000
20,000
80,000
80,000
80,000
6,720
15,000
10,400

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ลํา
ดับ

รายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
ปริมาณรายการ

- คาบํารุงรถมหาวิทยาลัย
- คาเชารถยนต
- คาวัสดุ และถายเอกสาร
15 กิจกรรมการคัดกรองความเสี่ยงทางสุขภาพและสรางเสริมสุขภาพองครวมเด็กไทย
งบดําเนินงาน
15.1 คาวัสดุ
- คาวัสดุ
- คาถายเอกสาร
16 โครงการเขารวมเปนสมาชิกสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรแหงประเทศไทย
งบดําเนินงาน
16.1 คาใชสอย
- คาสมาชิกสภาคณบดีคณะ
สาธารณสุขศาสตรแหง
ประเทศไทย
17 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
งบดําเนินงาน
17.1 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร
54
17.2 คาวัสดุ
- คาวัสดุสําหรับการอบรม
18 สัมมนานักศึกษาระหวางฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
งบดําเนินงาน
18.1 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร
15
18.2 คาวัสดุ
- คาถายเอกสาร
19 สัมมนาหลังการฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
งบดําเนินงาน
19.1 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร
1
คนๆละ
12
19.2 คาวัสดุ
- คาวัสดุสําหรับโครงการ
20 สงเสริมและพัฒนานักศึกษาสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
งบดําเนินงาน
20.1 คาใชสอย
- คาเบี้ยเลี้ยง, คาน้ํามันรถ,คา
บํารุงรถ, คาทางดวน
21 อบรม/สัมมนาดานวิทยาการคอมพิวเตอร
งบดําเนินงาน
21.1 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร
1
คนๆละ
6

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)
3,000
15,000
29,880
30,000
30,000
30,000
25,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

อัตราตอหนวย

ชม.ๆละ

600 บาท

ชม.ๆละ

600 บาท

ชม.ๆละ

600 บาท

ชม.ๆละ
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600 บาท

40,000
40,000
32,400
32,400
7,600
7,600
10,000
10,000
9,000
9,000
1,000
1,000
15,500
15,500
7,200
7,200
8,300
8,300
4,000
4,000
4,000
4,000
6,200
10,000
3,600
3,600

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ลํา
ดับ

22

23

24

25

26

27

รายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
ปริมาณรายการ
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รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)
2,600
100 บาท
1,000
35 บาท
700
900

อัตราตอหนวย

21.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาอาหารกลางวัน
10 คนๆละคนๆ
1 มื้อๆละ
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
10
ละ
2 มื้อๆละ
- คาเอกสารประกอบการ
อบรม
พัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษา
งบดําเนินงาน
22.1 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร
1
คนๆละ
18
ชม.ละ
600 บาท
โครงการลานคุณธรรม
งบดําเนินงาน
23.1 คาใชสอย
- คาเบี้ยเลี้ยง, คาน้ํามันรถ,คา
บํารุงรถ
พัฒนานักศึกษาทางดานวิชาการ
งบดําเนินงาน
24.1 คาใชสอย
- คาเบี้ยเลี้ยง, คาที่พัก,
คาน้ํามันรถ, คาบํารุงรถ
คาลงทะเบียน, คาเชารถ,
คาทางดวน
โครงการนํานักศึษาและอาจารยไปเพิ่มพูนทักษะ ความรูและประสบการณดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(เขารวมประชุมวิชาการระดับชาติ)
งบดําเนินงาน
25.1 คาใชสอย
- คาเบี้ยเลี้ยง, คาที่พัก,
คาน้ํามันรถ, คาบํารุงรถ
คาลงทะเบียน, คาเชารถ,
คาทางดวน
โครงการไหวพระวิษณุ สาขาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
งบดําเนินงาน
26.1 คาใชสอย
- คาจางพราหมณทําพิธี
1
งาน
- คาจางเหมาจัดเครื่อง
1
ชุด
บวงสรวง
โครงการไหวพระวิษณุ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
งบดําเนินงาน
27.1 คาใชสอย
- คาจางพราหมณทําพิธี
1
งาน
- คาจางเหมาจัดเครื่อง
1
ชุด
บวงสรวง

10,800
10,800
10,800
10,800
5,453
5,453
5,453
5,453
9,020
9,020
9,020
9,020

14,700
14,700
14,700
14,700

3,000
3,000
3,000
1,800
1,200
3,000
3,000
3,000
1,800
1,200

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ลํา
ดับ
28

29

30

31

32

33
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ปริมาณหนวยตอ
รวมเปนเงิน
อัตราตอหนวย
หมาย
รายการ
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย (บาท)
โครงการพัฒนานักศึกษาเกษตรศาสตรในศตวรรษที่ 21
9,000
งบดําเนินงาน
9,000
28.1 คาตอบแทน
3,600
- คาวิทยากร
3,600
28.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
5,400
- คาจางพิมพเอกสาร
200
หนา
15 บาท
3,000
- คาวัสดุ อุปกรณในการอบรม
2,400
โครงการเสริมสรางศักยภาพนักศึกษาสาขาเกษตรศาสตร - พัฒนาเว็บไซตสาขาวิชาเกษตรศาสตร
5,000
งบดําเนินงาน
5,000
29.1 คาตอบแทน
4,800
- คาวิทยากร
1
คนๆละ
8 ชมๆละ
600 บาท
4,800
29.2 คาวัสดุ
200
- คาวัสดุและถายเอกสารการ
200
อบรม
อบรมการเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาชัน้ ปที่ 1 สาขาวิชาคณิตศาสตร
7,000
งบดําเนินงาน
7,000
30.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
7,000
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
20
คนๆละ
10 มื้อๆละ
25 บาท
5,000
- คาวัสดุและถายเอกสารการ
2,000
อบรม
อบรมภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาสาขาคณิตศาสตรเพื่อเตรียมความพรอม
9,700
กอนการสมัครงาน
งบดําเนินงาน
9,700
31.1 คาตอบแทน
7,200
- คาวิทยากร
1
คนๆละ
12 ชมๆละ
600 บาท
7,200
31.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
2,500
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
20
คนๆละ
4 มื้อๆละ
25 บาท
2,000
- คาวัสดุ และถายเอกสาร
500
โครงการการจัดนิทรรศการดานความปลอดภัยในงานสัปดาหความปลอดภัยแหงชาติ
15,000
งบดําเนินงาน
15,000
32.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
15,000
- คาเบี้ยเลี้ยง, คาน้ํามันรถ
12,500
คาบํารุงรถ, คาทางดวน
- คาวัสดุสําหรับจัด
2,500
นิทรรศการและเอกสาร
ประชาสัมพันธ
โครงการอาชีวอนามัยสงเสริมความรูดานวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม
40,600
งบดําเนินงาน
40,600
33.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
40,600
- คาเบี้ยเลี้ยง, คาน้ํามันรถ
39,280
คาบํารุงรถ, คาทางดวน
- คาวัสดุสําหรับจัดโครงการ
1,320
ปริมาณรายการ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ลํา
ดับ
34

35

36

37

38

39
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ปริมาณหนวยตอ
รวมเปนเงิน
อัตราตอหนวย
หมาย
รายการ
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย (บาท)
โครงการอบรมทักษะภาษาเพื่อการเรียนการสอนและการทํางาน
58,000
งบดําเนินงาน
58,000
34.1 คาตอบแทน
54,000
- คาตอบแทนวิทยากร
3
คนๆละ
60 ชม.ๆละ
300 บาท
54,000
34.2 คาวัสดุ
4,000
- คาวัสดุ/ถายเอกสาร
4,000
โครงการพัฒนาซุมแสดงสินคาการเกษตรของสาขาเกษตรศาสตร
33,706
งบดําเนินงาน
33,706
35.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
33,706
- คาจางเหมาปรับปรุงซุม
33,000
แสดงสินคาการเกษตรของ
สาขาเกษตรศาสตร
- คาถายเอกสาร
706
โครงการเลาเรื่องเมืองเกา สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ราชภัฏอยุธยา season2
5,000
งบดําเนินงาน
5,000
36.1 คาตอบแทน
1,800
- คาตอบแทนวิทยากร
1
คนๆละ
3 ชม.ๆละ
600 บาท
1,800
36.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
3,200
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
100
คนๆละ
1 มื้อๆละ
25 บาท
2,500
- คาวัสดุ
700
โครงการสัมมนาเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูวิชาชีพ จป.
6,500
งบดําเนินงาน
6,500
37.1 คาตอบแทน
3,600
- คาตอบแทนวิทยากร
2
คนๆละ
3 ชม.ๆละ
600 บาท
3,600
37.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
2,900
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
45
คนๆละ
2 มื้อๆละ
25 บาท
2,250
- คาถายเอกสาร
650
โครงการเพิ่มศักยภาพนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืชดวยการพัฒนาทักษะที่จําเปนสําหรับการ
4,649
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดานทักษะชีวิตและอาชีพ
งบดําเนินงาน
4,649
38.1 คาใชสอยคาวัสดุ
4,649
- คาเชาเหมารถ
2,500
- คาวัสดุ
2,149
ศึกษาดูงานของอาจารยและนักศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
207,380
งบดําเนินงาน
207,380
39.1 คาตอบแทน
3,600
- คาตอบแทนวิทยากร
3,600
39.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
203,780
- คาเบี้ยเลี้ยง, คาที่พัก,
195,300
คาพาหนะ, คาบํารุงรถ
คาน้ํามันรถ, คาทางดวน
ปริมาณรายการ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ลํา
ดับ

รายการ
- คาของที่ระลึกวิทยากร
- คาจัดทําเอกสารรายงาน
- คาวัสดุและถายเอกสาร

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
ปริมาณรายการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
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รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)
4,000
3,480
1,000
1,103,208

อัตราตอหนวย

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ เฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรับการพัฒนามีคุณภาพเปนที่ยอมรับในสังคม
2. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนบัณฑิตที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค
3. นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ
4. นักศึกษาไดพัฒนาตนเองทางดานวิชาการและดานการใชชีวิต
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 การจัดกิจกรรมครบถวนทุกโครงการ
9.1.2 ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 80
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ ไมต่ํากวารอยละ 80
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการไมต่ํากวารอยละ 80
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ ไมต่ํากวารอยละ 80
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
9.3.2 ผลจากการรายงานผลการดําเนินโครงการ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
162433100300 งานบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:
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ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ
เพื่อขยายการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน
เพื่อตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2. จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3. จํานวนนักศึกษาคงอยู
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6. ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด
งบดําเนินงาน
178,756 บาท
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1. หลักการและเหตุผล
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีซึ่งภารกิจ
ดังกลาว จําเปนตองมีการสนับสนุนการดําเนินงานเพื่อใหภารกิจบรรลุวัตถุประสงค จึงตองใชงบประมาณในการจัด
การศึกษาเพื่อดําเนินงาน ใหบรรลุวัตถุประสงคในดานตาง ๆ
งานสนับสนุนการจัดการศึกษาเปนงานที่สําคัญที่จะชวยสนับสนุนใหการจัดการศึกษาตามภารกิจประสบ
ความสําเร็จ จึงจําเปนตองมีวัสดุ อุปกรณและซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑตาง ๆ ใหอยูในสภาพดี รวมทั้งการบริหาร
จัดการดานตาง ๆ เพื่อสนับสนุนงานวิชาการและการบริการทางการศึกษาตามพันธกิจดังกลาวใหเกิดประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลสูงสุด
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหมีการบริหารจัดการและการดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
2. เพื่อปรับสภาพแวดลอมทางกายภาพเพื่อสนับสนุนการเรียนรู
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.

 สกอ.

ตัวชี้วัดที่ .4 จํานวนนักศึกษาที่เขาใหมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ตัวชี้วัดที่ 5 จํานวนนักศึกษาที่คงอยู
ตัวชี้วัดที่ 6 ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทาหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
ตัวชี้วัดที่ 7 ผูสาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
ตัวชี้วัดที่ 8 ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในเวลาที่กําหนด
องคประกอบดานที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 5.1 การบริหารงานของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจและกลุม
สถาบันและเอกลักษณของคณะ
ตัวบงชี้ที่ 5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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 ก.พ.ร.

ตัวชี้วัดที่ 4 : รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต
ตัวชี้วัดที่ 5 : รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา
 สมศ.
ตัวชี้วัดที่ 1 : บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
ตัวชี้วัดที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีโทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ 6
เตรียมความพรอมของอาคารสถานที่และจัดระเบียบมหาวิทยาลัย
เปาประสงคที่ 1 มหาวิทยาลัยสะอาด สวยงามเปนระเบียบมีการจัดรูปแบบอาคารและ
บุคลากรทุกคนมีความภาคภูมิใจ
เปาประสงคที่ 2 การจัดการงานจราจรอยางมีประสิทธิภาพและยานพาหนะมีความพรอม
ในการใชงาน
ตัวชี้วัดที่ 6.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรเกี่ยวกับอาคารสถานที่ที่มีความ
พรอม สวยงาม และมีความเปนระเบียบไมนอยกวารอยละ 80
กลยุทธที่ 8
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
เปาประสงคที่ 5 พัฒนาความพรอมของหองเรียน หองปฏิบัติการและสื่อการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ 8.16 ความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาที่มีตอหองเรียนหองปฏิบัติการ
และอุปกรณไมนอยกวารอยละ 80
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
ปริมาณ หนวยนับ
1 ซื้อวัสดุสําหรับการบริหารจัดการ
4
ครั้ง
2 ซอมแซมครุภัณฑและจางเหมาบริการ
2
ครั้ง
3 คาเบี้ยประชุมกรรมการประจําคณะ
6
ครั้ง
4 ชําระคาสาธารณูปโภค
12
ครั้ง
5 จัดโครงการปรับสภาพแวดลอมทางกายภาพเพื่อสนับสนุนการเรียนรู
3
กิจกรรม
2. เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.2. บุคลากรและผูมีสวนรวมในกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับมาก อยางนอยรอยละ 80
2.3 การจัดกิจกรรมเปนไปตามเปาหมายอยางนอยรอยละ 80
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ 22.13
เปนเงิน 39,555 บาท
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ 30.83
เปนเงิน 55,110 บาท
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ 25.76 เปนเงิน 46,055 บาท
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ 21.28
เปนเงิน 38,036 บาท

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1
2
3
4
5

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
ซื้อวัสดุสําหรับการบริหารจัดการ
ซอมแซมครุภัณฑและจางเหมาบริการ
คาเบี้ยประชุมกรรมการประจําคณะ 6 ครั้ง
ชําระคาสาธารณูปโภค
โครงการปรับสภาพแวดลอมทางกายภาพเพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู
กิจกรรมที่ 1 จัดซุมประชาสัมพันธกิจกรรมคณะ
วิทยาศาสตร
กิจกรรมที่ 2 คณะวิทยสีเขียว
กิจกรรมที่ 3 big cleaning day
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ

4
2
6
12

22,426
40,000
84,330
12,000

1
1
1

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

7,500

1
3

14,055
3,000

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
1
4,000
1
15,000
2
28,110
3
3,000

2559

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
1
4,000
1
25,000
1
14,055
3
3,000

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

6,926

2
3

28,110
3,000

1

15,000
3,000
2,000

178,756

15,000
39,555

1
1

3,000
2,000

55,110

46,055

38,036
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

ปริมาณรายการ
ปริมาณ

หนวยๆละ

ปริมาณหนวยตอรายการ

อัตราตอหนวย

ปริมาณ

อัตรา

หนวยๆละ

1 กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวัสดุสําหรับการบริหารจัดการ
งบดําเนินงาน
1.1 คาวัสดุ
- คาวัสดุสํานักงาน
- คาวัสดุคอมพิวเตอร
- คาวัสดุการเกษตร
- คาวัสดุไฟฟาและกอสราง
- คาวัสดุงานบานงานครัว
- คาวัสดุอื่น
2 กิจกรรมที่ 2 ซอมแซมครุภัณฑและจางเหมาบริการ
งบดําเนินงาน
2.1 คาใชสอย
- คาซอมแซมครุภัณฑ
- จางเหมาบริการ
3 กิจกรรมที่ 3 คาเบี้ยประชุมกรรมการประจําคณะ
งบดําเนินงาน
3.1 คาตอบแทน
- คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ
- ประธาน
6
ครั้ง
1
คน
- กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
6
ครั้ง
3
คน
- ประธานและกรรมการภายใน
6
ครั้ง
9
คน
- เลขานุการ
6
ครั้ง
1
คน
- คาพาหนะเหมาจายกรรมการ
6
ครั้ง
3
คน
ผูทรงคุณวุฒิ
3.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
6
ครั้ง
13
คน
- คาถายเอกสารการประชุม
6
ครั้ง
4 กิจกรรมที่ 4 ชําระคาสาธารณูปโภค
งบดําเนินงาน
4.1 คาสาธารณูปโภค
- คาโทรศัพท
12
เดือน
- คาไปรษณีย
5 กิจกรรมที่ 5 โครงการปรับสภาพแวดลอมทางกายภาพเพื่อสนับสนุนการเรียนรู
5.1 จัดซุมประชาสัมพันธกจิ กรรมคณะวิทยาศาสตร
งบดําเนินงาน
5.1.1 คาวัสดุ
- คาวัสดุ

หนวย

รวมเปนเงิน
งบประมาณ
(บาท)

22,426
22,426
22,426
5,000
5,000
5,000
3,000
3,000
1,426
40,000
40,000
40,000
25,000
15,000
84,330
84,330
74,400

1,000
1,000
600
600
1,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

35 บาท

6,000
18,000
32,400
3,600
18,000
9,930
2,730
7,200
12,000
12,000
12,000
10,000
2,000
20,000
15,000
15,000
15,000
15,000
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หมาย
เหตุ
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ลํา
ดับ

รายการ

ปริมาณรายการ
ปริมาณ

หนวยๆละ

ปริมาณหนวยตอรายการ

อัตราตอหนวย

ปริมาณ

อัตรา

หนวยๆละ

หนวย

5.2 คณะวิทยสีเขียว
งบดําเนินงาน
5.2.1 คาวัสดุ
- คาวัสดุเกษตร
5.3 พัฒนาอาคาร สถานที่ สภาพแวดลอมสูคณะวิทยนาอยู
งบดําเนินงาน
5.3.1 คาวัสดุ
- คาวัสดุ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการเฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. การบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
2. การสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะเปนไปอยางเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
9. ประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ รอยละ 80
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ

รวมเปนเงิน
งบประมาณ
(บาท)

3,000
3,000
3,000
3,000
2,000
2,000
2,000
2,000
178,756
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หมาย
เหตุ
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162433100400 โครงการพัฒนาบุคลากร
ประเภทงบประมาณ

 งบ บ.กศ.

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ลักษณะโครงการ

 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:
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ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ
เพื่อขยายการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน
เพื่อตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2. จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3. จํานวนนักศึกษาคงอยู
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6. ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด
งบประมาณแผนดิน
50,000 บาท
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1. หลักการและเหตุผล
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภารกิจ
หลั ก ในการจั ด การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาด า นวิ ทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี เพื่อ ผลิ ตบัณ ฑิต ดา นวิ ทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีแขนงตางๆ โดยมุงเนนพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตใหเปนผูมีความสามารถทางวิชาการควบคูกับความมี
คุณธรรม เปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ พรอมจะออกไปประกอบสัมมาอาชีพตามสายวิชาชีพของตน อันจะนามา
ซึ้งความเจริญผาสุกของตนและสังคมโดยภาพรวม ซึ่งสอดคลองกับเจตนารมณของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 11 ที่มุงการพัฒนาคนระดับปจเจกใหมีคุณภาพเพื่อนําไปการเกิดสังคมคุณภาพโดยภาพรวมนอกจาก
ภารกิจในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแลว คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียังมีภารกิจดานวิจัยและพัฒนา
บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมควบคูไปดวย ในฐานะที่เปนสถาบันการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ที่ความพรั่งพรอมทั้งดานทรัพยากรและองคความรู เปนการสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาสังคมอยางสมดุล
และยั่งยืนบนฐานความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามเจตนารมณของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 11
ทั้งนี้ การขับเคลื่อนภารกิจทั้ง 2 สวนที่กลาว ใหสัมฤทธิ์ผลตามเปาประสงค จําเปนพึ่งพากําลังขีด
ความสามารถของบุคลากรเปนพื้นฐานสําคัญ ซึ่งตามบริบทการบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ไดแบงบุคลากรเปน 2 กลุมหลัก คือ และบุคคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการมีบทบาทและความ
รับผิดชอบในการขับเคลื่อนภารกิจการจัดการเรียนการสอน และภารกิจการวิจัยและบริการวิชาการ โดยมีบุคลากร
สายสนับสนุนเปนฝายอํานวยความสะดวกใหกิจกรรมตางๆ ดําเนินไปอยางราบรื่น ซึ่งทั้ง 2 ฝายจะตองทํางานผสาน
กันและจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหมีขีดความสามารถในระดับที่สอดคลองตองกันอยูเสมอทามกลาง
ความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก สถาบันการศึกษาจําเปนตองมีการปรับตัว และพัฒนาตนเองใหกาวหนา และสราง
ความสําเร็จใหมๆ ตลอดเวลา ซึ่งในการนี้จําเปนตองมีการกําหนดกลยุทธในการพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองสัมพันธ
กับเปาหมายของสถาบันดวย สําหรับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีการวางเปาหมายความสําเร็จในอนาคต ที่จะ
กาวสู ความเปนสถาบันการศึกษาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในทองถิ่นที่มีความสามารถในระดับสากล จึงจําเปน
ตองการพัฒนาบุคลากรใหมีขีดสามารถในระดับสากลดวย โดยจะมีการองคความรู ดานบริหารบุคลสมัยใหมมาปรับใช
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อาทิ การสรางระบบบริหารจัดการความรู โดยกลไกของชุมชนนักปฏิบัติ (community of practice) การเนนการท
างานเป น ที ม การสนั บ สนุ นการสร า งนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน รวมการสัน ทนาการเพื่อเสริมสุขภาวะ เพื่อให
บุคลากรทุกมีความพรอมและความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานใหสําเร็จตามเปาหมายขององคกรโดยภาพรวม
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ และประสบการณของผูบริหาร คณาจารย และเจาหนาที่ ทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน
2. เพื่อใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิผลสูงขึ้น
3. เพื่อใหบุคลากรสามารถนําความรูที่ไดรับไปปรับใชในการทํางานซึ่งจะเปนผลดีตอองคกร
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ .4 จํานวนนักศึกษาที่เขาใหมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดที่ 5 จํานวนนักศึกษาที่คงอยู
ตัวชี้วัดที่ 6 ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทาหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
ตัวชี้วัดที่ 7 ผูสาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
ตัวชี้วัดที่ 8 ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในเวลาที่กําหนด
 สกอ.
องคประกอบดานที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 5.1 การบริหารงานของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจและกลุม
สถาบันและเอกลักษณของคณะ
ตัวบงชี้ที่ 5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 4 : รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต
ตัวชี้วัดที่ 5 : รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา
 สมศ.
ตัวชี้วัดที่ 1 : บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
ตัวชี้วัดที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีโทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ 1
เขาใจ
เปาประสงคที่ 1 ผูปฏิบัติงานเขาใจบทบาทหนาที่ของมหาวิทยาลัยและพรอมขับเคลื่อน
ภารกิจตามยทุธศาสตร
ตัวชี้วัดที่ 1.1 บุคลากรในมหาวิทยาลัยเขาใจบทบาทหนาที่ของมหาวิทยาลัยไมนอยกวา
รอยละ 80
กลยุทธที่ 11 สรางความมั่นคงกาวหนาและสวัสดิการของบุคลากรของมหาวิทยาลัย
เปาประสงคที่ 1 ยกระดับศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
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5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
ปริมาณ หนวยนับ
1 ไปราชการ ประชุม สัมมนา และฝกอบรมของผูบริหารและบุคลากร
4
ครั้ง
2 ศึกษาดูงานของบุคลากรสายสนับสนุน
1
ครั้ง
3 จัดประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4
ครั้ง
4 จัดกิจกรรมตามประเพณี
2
ครั้ง
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่ไดรับจากการรวมกิจกรรมไมนอยกวา รอยละ 80
2.2 ระดับความสําเร็จของการจัดกิจกรรม ไมนอยกวารอยละ 80
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ 53
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ 13
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ 21
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ 13

เปนเงิน 26,500 บาท
เปนเงิน 6,500 บาท
เปนเงิน 10,500 บาท
เปนเงิน 6,500 บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ

ลํา
ดับ
1
2
3
4

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
ไปราชการ ประชุม สัมมนา และฝกอบรมของ
ผูบริหารและบุคลากร
ศึกษาดูงานของบุคลากรสายสนับสนุน
จัดประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

จัดกิจกรรมตามประเพณี (2 ครั้ง)
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ

งบประมาณ

4

14,000

1
4
2

16,000
14,000
6,000

50,000

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
1
4,000
1
1
1

16,000
3,500
3,000
26,500

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
1
3,000
1

3,500
6,500

2559

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
1
4,000
1
1

3,500
3,000

10,500

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
1
3,000
1

3,500
6,500
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ปริมาณหนวยตอ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
1 กิจกรรมที่ 1 ไปราชการ ประชุม สัมมนาและฝกอบรมของผูบริหารและบุคลากร
งบดําเนินงาน
1.1 คาใชสอย
- คาเบี้ยเลี้ยง
- คาทีพ่ ัก
- คาพาหนะ/ทางดวน
- คาน้ํามันรถ
- คาบํารุงรถ
- คางลงทะเบียน
2 กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานของบุคลากรสายสนับสนุน
งบดําเนินงาน
2.1 คาใชสอย
- คาเบี้ยเลี้ยง, คาที่พกั ,
คาน้ํามันรถ
3 กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
งบดําเนินงาน
1.1 คาใชสอย
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
100
คนๆละ 4
มื้อ ๆ ละ
4 กิจกรรมที่ 4 จัดกิจกรรมตามประเพณี
งบดําเนินงาน
1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาจางเหมาบริการ
2
ครั้งๆ ละ
- คาวัสดุ
2
ครั้งๆ ละ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน

ลํา
ดับ

ปริมาณรายการ

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
หนวย (บาท)
14,000
14,000
14,000
2,500
1,500
3,000
3,000
2,000
2,000
16,000
16,000
16,000
16,000

อัตราตอหนวย
อัตรา
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35 บาท

2,000 บาท
1,000 บาท

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. บุคลากรไดรบั ความรูและประสบการณจากการเขารับการฝกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน
2. บุคลกรไดมีการเพิ่มพูนทักษะและศักยภาพในการปฏิบัติงาน
3. เปนการสืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 ความสอดคลองของการดําเนินงานกับแผนที่วางไว
9.1.2 ความสอดคลองของการใชจายงบประมาณกับแผนทีว่ างไว
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถอื วาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชรายงานการประชุม
9.3.2. การสํารวจขอมูลโดยใชแบบรายงานผลการปฏิบัตงิ าน

14,000
14,000
14,000
6,000
6,000
6,000
4,000
2,000
50,000
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162433100500 โครงการพัฒนาวารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบบ.กศ.
โครงการใหม คือ โครงการที่จัดทําขึ้นใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ
ภายในปเดียว
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ
เพื่อขยายการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน
เพื่อตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2. จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3. จํานวนนักศึกษาคงอยู
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6. ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบดําเนินงาน
20,000 บาท
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1. หลักการและเหตุผล
สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงอาจมีจุดเนนในเรื่องการวิจัยที่แตกตางกันขึ้นกับสภาพแวดลอมและความพรอม
ของแตละสถาบัน อยางไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีพันธกิจนี้เปนสวนหนึ่งของพันธกิจสถาบัน ดังนั้น
จึงตองมีระบบและกลไกควบคุมใหสามารถดําเนินการในพันธกิจดานนี้อยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเนน
เฉพาะแตละสถาบันเพื่อใหไดผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่เกิดประโยชน การวิจัยจะประสบความสําเร็จและเกิด
ประโยชนจําเปนตองมีสวนประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันตองมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจน
มีการสนับสนุนทรัพยากรใหดําเนินการไดตามแผน 2) คณาจารยมีสวนรวมในการวิจัยอยางเขมแข็ง โดยบูรณาการ
งานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจดานอื่นๆของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน
สนองยุทธศาสตรของชาติและมีการเผยแพรอยางกวางขวาง
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตระหนักถึงความสําคัญในการสรางและพัฒนาองคความรูทางวิชาการ โดย
การสงเสริมสนับสนุนและเผยแพรผลงานทางวิชาการและการวิจัยของคณาจารย นักวิจัย นักวิชาการ การจัดทํา
วารสารวิชาการที่มีคุณภาพนอกจากจะเปนการแสดงศักยภาพดานวิชาการของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแลว
ยังเปนการสงเสริมใหการเผยแพรผลงานคณาจารยและนักวิชาการทั่วไปเพื่อใหมีโอกาสเสนอผลงานวิชาการและ
แลกเปลี่ยนวิทยาการตางๆในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อเผยแพรความรูทางวิชาการแกอาจารย นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ทั้งแวดวง
วิชาการและสังคมทั่วไป
2. เพื่อสงเสริมและกระตุนใหเกิดการวิจัยและพัฒนาองคความรูในสาขาวิชาตางๆ
3. เพื่อเปนเวทีเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการของคณาจารยตลอดจนนักวิชการอิสระเพื่อ
เชื่อมโยงโลกแหงวิชาการและวิชาชีพรวมทั้งเผยแพรองคความรูใหเกิดประโยชนในการพัฒนาชุมชนและสังคมสวนรวม
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3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ .4 จํานวนนักศึกษาที่เขาใหมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดที่ 5 จํานวนนักศึกษาที่คงอยู
ตัวชี้วัดที่ 6 ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทาหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
ตัวชี้วัดที่ 7 ผูสาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
ตัวชี้วัดที่ 8 ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในเวลาที่กําหนด
 สกอ.
องคประกอบดานที่ 2 การวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ตัวบงชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ตัวบงชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจํา และนักวิจัย
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 4 : รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต
ตัวชี้วัดที่ 5 : รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา
 สมศ.
ตัวชี้วัดที่ 1 : บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
ตัวชี้วัดที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีโทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ 8
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
เปาประสงคที่ 2 พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค มีคุณภาพเปนที่
ยอมรับของผูใชบัณฑิตและสังคม
ตัวชี้วัดที่ 8.2 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
กลยุทธที่ 12 การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม
เปาประสงคที่ 1 ใชการวิจัยสรางความเขมแข็งใหกับการดําเนินงานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยและพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ 12.1 จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารที่ไดรับการยอมรับไมนอย
กวารอยละ 80 และไดรับการตอยอดเปนนวัตกรรมไมนอยกวารอยละ 20
กลยุทธที่ 18 พัฒนานักศึกษาตามลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
เปาประสงคที่ . 1 นักศึกษามีลักษณะที่เปนไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค
ตัวชี้วัดที่ 18.1 นักศึกษาไดรับการพัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดทุกดาน
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1. เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
ปริมาณ หนวยนับ
1 พัฒนาวารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2
ครัง้
2. เปาหมายเชิงคุณภาพ
1. ระดับความสําเร็จของการจัดกิจกรรม ไมนอยกวารอยละ 85
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ 50
เปนเงิน 10,000 บาท
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ 50
เปนเงิน 10,000 บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1.

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
พัฒนาวารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส

2558
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
ปริมาณ งบประมาณ
2
20,000
20,000

2559
ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ
1
10,000
1
10,000

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
1
10,000
10,000
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ปริมาณหนวยตอ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
1 พัฒนาวารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน
- คาตอบแทนผูอานบทความ
10
คนๆละ
2 ครั้งๆละ
- คาตอบแทนบรรณาธิการ
5
คนๆละ
2 ครั้งๆละ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ลํา
ดับ

ปริมาณรายการ

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน
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รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)
20,000
20,000
20,000
500 บาท
10,000
1,000 บาท
10,000
20,000
อัตราตอหนวย

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดเผยแพรความรูทางวิชาการแกอาจารย นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ทั้งแวดวงวิชาการ
และสังคมทั่วไป
2. ไดสงเสริมและกระตุนใหเกิดการวิจัยและพัฒนาองคความรูในสาขาวิชาตางๆ
3.มีเวทีเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการของคณาจารยตลอดจนนักวิชาการอิสระเพื่อเชื่อมโยงโลก
แหงวิชาการและวิชาชีพรวมทั้งเผยแพรองคความรูใหเกิดประโยชนในการพัฒนาชุมชนและสังคมสวนรวม
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีออกทันตามกําหนด 2 เลมตอป
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม
9.3.2. การสํารวจขอมูลโดยใชแบบผลจากการรายงานผลการดําเนินโครงการ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
162433100600 โครงการพัฒนาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูสากล
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ประเภทงบประมาณ
 งบ บ.กศ.

ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม คือ โครงการที่จัดทําขึ้นใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ
ภายในปเดียว
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจริยธรรม และคุณภาพชีวิต
แผนงบประมาณ:
4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
เพื่อขยายการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน
เพื่อตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ
ผลผลิต:
ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบประมาณหมวดรายจาย:
งบดําเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
442,000 บาท
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1. หลักการและเหตุผล
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนหนวยงานภายในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเปน
สถานศึกษาสมบูรณแบบทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงคใหการศึกษาสงเสริมวิชาการและวิชาชีพ ชั้นสูง
ทําการวิจัยเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการและเกิดประโยชนแกสังคมเปนสวนรวม บริการทางวิชาการแกสังคม ทํานุบํารุง
และสงเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยใหความสําคัญและคํานึงถึงความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา ความมีเสรีภาพและ
ความเปนเลิศทางวิชาการ ควบคูไปกับความมีคุณธรรม การมีมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเปนที่ยอมรับ ความ
โปรงใสและตรวจสอบได รวมทั้งความรับผิดชอบตอรัฐและสังคม ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารและจัดการ
รวมทั้งการบริหารแบบมีสวนรวมของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
จากเหตุผลดังกลาวคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาสูความเปนสากล
โดยมีแนวคิดและทิศทางดานวิเทศสัมพันธโดยมุงเนนความรวมมือกับตางประเทศ เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน
และการติดตอแสวงหาความรวมมือจากสถาบันการศึกษาในตางประเทศเพื่อผลิตบัณฑิต แลกเปลี่ยนทางดานวิชาการ เผย
แพร และทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม ตลอดจนสนับสนุสใหบุคลากรเพิ่มคุณวุฒิโดยการลาศึกษา ประชุม ศึกษาดูงาน เสนอ
ผลงานทางวิชาการ ณ ตางประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความรูกับผูเชี่ยวชาญในสาขา การฝกอบรมเพิ่มพูนความรู ทักษะและ
โลกทัศน โครงการบริหารจัดการดานวิเทศสัมพันธเพื่อรองรับการเปนมหาวิทยาลัยในประชาคม ใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงตอไป

2. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริม สนับสนุนและแสวงหาการสรางความรวมมือกับประเทศตาง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพและเสริมสราง
ความเขมแข็งทางวิชาการของคณะและมหาวิทยาลัย
2. เพื่อเพิ่มเครือขายความรวมมือกับประเทศตาง ๆ ในกลุมอาเซียน
3. เพื่อสรางความรวมมือกับสถานศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งพัฒนาอาจารย
4. เพื่อเสริมสรางศักยภาพเชิงวิชาการของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. เพื่อใหมีการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหวางอาจารยและนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ
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3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สกอ.
องคประกอบดานที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ 4.1 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย
องคประกอบดานที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 5.1 การบริหารงานของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ
และกลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะ
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต
ตัวชี้วัดที่ 5 รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา
 สมศ.
ตัวชี้วัดที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ 14 การทํานุบํารุง อนุรักษฟนฟู เผยแพร/แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
เปาประสงคที่ 1 การทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม ไดรับการยอมรับระดับทองถิ่น ระดับชาติ
และระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัดที่ 14.1 ระดับความสําเร็จของผลงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาระดับทองถิ่น หรือระดับชาติหรือนานาชาติไมนอยกวารอยละ 80
กลยุทธที่ 17 การเสริมสรางบทบาท ศักยภาพในอาเซียนและสากล
เปาประสงคที่ 1 ยกระดับมหาวิทยาลัยใหมีการพัฒนาสูสากล
ตัวชี้วัดที่ 17.1 จํานวนเครือขายกับมหาวิทยาลัยตางประเทศหรือจํานวนขอตกลง
ความรวมมือทางวิชาการกับตางประเทศหรือกลุมประเทศอาเชียนเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 17.5 จํานวนเครือขาย/โครงการหรือกิจกรรมความรวมมือกับ
ตางประเทศหรือกลุมประเทศอาเซียนเพิ่มขึ้น
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย

1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
ปริมาณ หนวยนับ
1 ดําเนินการประสานความรวมมือกับตางประเทศ
3
ครัง้
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ผูรวมกิจกรรมและผูมีสวนเกี่ยวของมีความพึงพอใจในระดับมาก อยางนอยรอยละ 80
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ 34
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ 34
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ 32

เปนเงิน 150,000 บาท
เปนเงิน 150,000 บาท
เปนเงิน 142,000 บาท

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ

ลํา
ดับ
1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
ดําเนินการประสานความรวมมือกับตางประเทศ
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส

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
442,000
150,000
150,000
142,000
0
442,000
150,000
150,000
142,000
0

ปริมาณ งบประมาณ

3

2558
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
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ปริมาณหนวยตอ
รวมเปนเงิน
อัตราตอหนวย
หมาย
รายการ
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย (บาท)
1 กิจกรรมที่ 1 สงเสริม สนับสนุนและแสวงหาการสรางความรวมมือกับตางประเทศ และเผยแพรผลงาน
442,000
ทางวิชาการระดับนานาชาติ
งบดําเนินงาน
442,000
1.1 คาใชสอย
442,000
-คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
442,000
- คาเบี้ยเลี้ยง
100,000
- คาเครื่องบิน/คาเดินทาง
242,000
- คาที่พัก
100,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
442,000

ลํา
ดับ

ปริมาณรายการ

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่อสรางความรวมมือกับสถานศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งพัฒนาอาจารย
2. เพื่อเสริมสรางศักยภาพเชิงวิชาการของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรของ
สถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.เพื่อใหมีการแลกเปลี่ยนทางวิชาระหวางอาจารยและนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ รอยละ 80
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจ
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162433100700 โครงการเปดบานวิทยาศาสตร
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการใหม คือ โครงการที่จัดทําขึ้นใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ
ภายในปเดียว
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ
เพื่อขยายการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน
เพื่อตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2. จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3. จํานวนนักศึกษาคงอยู
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6. ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบดําเนินการ
50,000 บาท
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1. หลักการและเหตุผล
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนรากฐานที่สําคัญของการพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งยังเปน
เครื่องมือสําคัญที่จะชวยเสริมสรางภูมิคุมกันใหกับประเทศ ชวยลดแรงกระทบดานลบจากปจจัยเสี่ยงทั้งหลาย และ
ชวยเพิ่มความสามารถในการสรางสําเร็จจากโอกาสใหมๆ ที่จะเขามา ดังนั้น เจตนารมณของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 จึงมุงใหมีการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูทิศทางการเติบโตในรูปแบบใหม บนฐานความรูและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนแรงขับเคลื่อนที่สําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศ
ในการปรับเปลี่ยนการผลิตจากการใชทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุน และแรงงานที่มีผลิตภาพต่ํา ไปสูการใชความรูและ
ความชานาญดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความพรอมดานบุคลากร เครื่องมือ และหองบฏิบัติการ ซึ่งนอกจากจะเอื้อ
ตอการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรแลวยังสามารถใหบริการทางวิชาการแกบุคคลภายนอกอยางมีประสิทธิภาพ
ดวย ดังนั้น สาขาจุลชีววิทยาจึงมีแนวคิดที่จะจัดใหมีกิจกรรมเปดบานวิทยขึ้น เพื่อเผยแพรขีดความสามารถของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนที่รูจักแพรหลาย
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อประชาสัมพันธระบบจัดการศึกษา ผลงาน และบริการทางวิชาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2.2 เพื่อจัดกิจกรรมเปดบานวิทยสําหรับเผยแพรขีดความสามารถและสาขาวิชาตางๆ ของคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
2.3 เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะและอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรแกเยาวระดับมัธยมศึกษา
2.4 เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยการเปดโอกาสไดใชความรู
จากการศึกษาในการใหบริการแกสังคม
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 สงป.

ตัวชี้วัดที่ 3 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 4 จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
ตัวชี้วัดที่ 5 จํานวนนักศึกษาที่คงอยู
ตัวชี้วัดที่ 6 ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
ตัวชี้วัดที่ 7 ผูสาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
ตัวชี้วัดที่ 8 ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในเวลาที่กําหนด
 สกอ.
องคประกอบดานที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ตัวบงชี้ที่ 1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบงชี้ที่ 1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ตัวบงชี้ที่ 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา
ตัวบงชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบงชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 4 :
รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต
ตัวชี้วัดที่ 5 : รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา
 สมศ. มาตรฐานที่ 1 : ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนทีเ่ นนผูเ รียนเปนสําคัญ
ตัวบงชี้ที่ 1 : บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
ตัวบงชี้ที่ 9 : ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและองคกรภายนอก
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ 2
ใกลชิด
เปาประสงคที่ 1 บุคลากรและหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมีความศรัทธา และ
ยอมรับในศักยภาพของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดที่ 2.1
ระดับความพึงพอใจของทองถิ่นที่มีตอมหาวิทยาลัย
เปาประสงคที่ 2 มหาวิทยาลัยเปนที่รูจัก ยอมรับ และไดรับการสนับสนุนจากสาธารณสชนอยาง
กวางขวาง
ตัวชี้วัดที่ 2.3
หนวยงานทัง้ ภายในหนวยงานทัง้ ภายในและภายนอกรับรูขาวสารที่
ประชาสัมพันธจากมหาวิทยาลัยไมนอยกวารอยละ 50
กลยุทธที่ 3
เปนที่พึ่งของสังคม
เปาประสงคที่ 1 พัฒนาบุคลากรและหนวยงานของมหาวิทยาลัยเพื่อเปนที่พึ่งของชุมชนและ
ทองถิ่น
ตัวชี้วัดที่ 3.1
ความพึงพอใจของผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80

4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย

5. เปาหมาย

1. เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
ปริมาณ หนวยนับ
1
เปดบานวิทย
1
ครั้ง
2. เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 มีบุคคลภายนอกผูเขารวมกิจกรรมเปดบานวิทย อยางนอย 400 คน มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมอยู
ในเกณฑดี
3. เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ
100 เปนเงิน
50,000 บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
กิจกรรมเปดบานวิทย
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ
1

50,000
50,000

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

2559

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ
1
50,000
50,000

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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7.รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

1 เปดบานวิทย
งบดําเนินงาน
1.1 คาใชสอย
- คาเดินทางผูเขารวมโครงการ

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
ปริมาณรายการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
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รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000

อัตราตอหนวย

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ขีดความสามารถและบริการของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนที่รูจักในวงกวาง
2. สาขาวิชาและหลักสูตรการศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรับการประชาสัมพันธใหเปนที่
รูจักในวงกวาง
3. เยาวชนที่เขารวมโครงการไดรับการพัฒนาทักษะและอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร
4. ผลการปฏิบัติราชการดานบริการวิชาการของคณาจารยไดรับการยกระดับใหสูงขึ้น
5. นักเรียนระดับมัธยมปลายในพื้นที่บริการมีความตองการเขาศึกษาในหลักสูตรทางวิทยาศาสตรของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น
6. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เขารวมโครงการไดรับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมใน
การทํางานและการใหบริการแกสังคม
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 มีบุคคลภายนอกผูเขารวมกิจกรรมเปดบานวิทยอยางนอย 400 คน
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบตอบรับเขารวมโครงการ
9.3.2. การสํารวจขอมูลโดยใชแบบแบบลงทะเบียนการเขารวมกิจกรรม
9.3.3. การสํารวจขอมูลโดยใชแบบสํารวจความคิดเห็นและประเมินความพึงพอใจ
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162433100800 โครงการทุนการศึกษาทุนชางเผือกเรียนวิทยาศาสตร
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการใหม คือ โครงการที่จัดทําขึ้นใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ
ภายในปเดียว
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ
เพื่อขยายการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน
เพื่อตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบอุดหนุน
56,400 บาท
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี / คณบดี

1. หลักการและเหตุผล
คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ต ระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการศึ ก ษาและการพั ฒ นาเยาวชนที่ มี
ความสามารถ ซึ่งจะเปนกําลังหลักและแรงขับเคลื่อนที่สําคัญของประเทศในระยะยาว แตเนื่องจากความยากจนและ
ขาดแคลนทุนทรัพย จึงทําใหนักเรียนที่เรียนดีขาดโอกาสในการที่จะศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ดังนั้นเพื่อเปนการ
สรางโอกาสใหกับเยาวชนดังกลาว ไดมีโอกาสศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงไดจัด
โครงการทุนการศึกษา ทุนชางเผือกเรียนวิทยาศาสตรขึ้น เพื่อใหนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและผานการสอบคัดเลือกได
เขา ศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ในหลักสูตรตาง ๆ ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไดรับทุนการศึกษา (คาลงทะเบียน) จนสําเร็จระดับปริญญาตรีตามเกณฑ
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อสนับสนุนใหนักเรียนในสวนภูมิภาคที่มีผลการเรียนดีและมีความสนใจเขาศึกษาทางดานวิทยาศาสตร
ใหสามารถเขาศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัยในหลักสูตรตาง ๆ ที่เปดสอนในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. เพื่อสงเสริมใหเยาชนเห็นคุณคาและความสําคัญของการศึกษา
3. เพื่อสงเสริมใหมีการพัฒนาการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในสวนภูมิภาค
4. เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของประเทศในการสรางบัณฑิตวิทยาศาสตรทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.

ตัวชี้วัดที่ 4 จํานวนนักศึกษาที่เขาใหมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดที่ 5 จํานวนนักศึกษาที่คงอยู
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ตัวชี้วัดที่ 6 ผูส ําเร็จการศึกษาไดงานทาหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
ตัวชี้วัดที่ 7 ผูส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
ตัวชี้วัดที่ 8 ผูสําเร็จการศึกษาทีจ่ บการศึกษาตามหลักสูตรภายในเวลาที่กาํ หนด
 สกอ.
องคประกอบดานที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชีท้ ี่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ตัวบงชีท้ ี่ 1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก
ตัวบงชีท้ ี่ 1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ตัวบงชีท้ ี่ 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา
ตัวบงชีท้ ี่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบงชีท้ ี่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 4 : รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต
ตัวชี้วัดที่ 5 : รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา
 สมศ.
ตัวชี้วัดที่ 1 : บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
ตัวชี้วัดที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีโทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ 2
ใกลชิด
เปาประสงคที่ 1 บุคลากรและหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมีความศรัทธา
และยอมรับในศักยภาพของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความพึงพอใจของทองถิ่นที่มีตอมหาวิทยาลัย
เปาประสงคที่ 2 มหาวิทยาลัยเปนที่รูจัก ยอมรับ และไดรับการสนับสนุนจากสาธารณสชนอยาง
กวางขวาง
ตัวชี้วัดที่ 2.3 หนวยงานทั้งภายในหนวยงานทัง้ ภายในและภายนอกรับรูขาวสารที่
ประชาสัมพันธจากมหาวิทยาลัยไมนอยกวารอยละ 50
กลยุทธที่ 10
ผลิตครูมืออาชีพและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
เปาประสงคที่ 1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพระดับมืออาชีพ
ตัวชี้วัดที่ 10.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพระดับมืออาชีพ
ตัวชี้วัดที่ 10.4 มีการปรับกระบวนการรับนักศึกษาเขาศึกษาตอและระบบการจัดการเรียนการ
สอนและการประกันคุณภาพ

4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย

1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1 นักศึกษาที่เขารับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาไดทไี่ ดรับทุนการศึกษาไดศึกษาในหลักสูตรครบตามเกณฑ
3. เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ 50 เปนเงิน 28,200 บาท
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ 50 เปนเงิน 28,200 บาท

ปริมาณ
3

หนวยนับ
คน
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
ทุนการศึกษา ทุนชางเผือกเรียนวิทยาศาสตร
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส

2558
2559
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ
3 ทุน
56,400
3
28,200
3
28,200
56,400
28,200
28,200

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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ปริมาณหนวยตอ
รวมเปนเงิน
อัตราตอหนวย
หมาย
รายการ
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย (บาท)
1 กิจกรรมที่ 1 เงินทุนการศึกษา ทุนขางเผือกเรียนวิทยาศาสตร
56,400
งบอุดหนุน
56,400
- เงินทุนการศึกษา ทุน
3
คน ๆ ละ
2 ภาคเรียนๆละ 9,400 บาท
56,400
ชางเผือกเรียนวิทยาศาสตร
56,400
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ลํา
ดับ

ปริมาณรายการ

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นักเรียนในสวนภูมิภาคที่มีผลการเรียนดีและมีความสนใจไดเขาศึกษาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เพิ่มขึ้น
2. เยาวชนไดเห็นคุณคาของการศึกษา
3. การดําเนินการเปนไปตามนโยบายของประเทศในการสรางบัณฑิตวิทยาศาสตรทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 จํานวนผูไดรับทุนการศึกษาคงอยู 100%
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบรายงานผลการศึกษาของนักศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษา
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162433100900 โครงการจัดซื้อครุภัณฑเพื่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม คือ โครงการที่จัดทําขึ้นใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ
 งบ บ.กศ.
ภายในปเดียว
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ
เพื่อขยายการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน
เพื่อตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2. จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3. จํานวนนักศึกษาคงอยู
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6. ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบลงทุน
478,607 บาท
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1. หลักการและเหตุผล
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนหนวยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภารกิจในการ
ผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหสอดคลองกับแผนพัฒนาประเทศ แผนการพัฒนาอุดมศึกษา การ
ปฏิรูปการศึกษา และความตองการของสังคมและทองถิ่น ซึ่งการจัดการศึกษาทางดานวิทยาศาสตรนั้น ผูสอนจะตอง
จัดใหนักศึกษาไดมีความรู ทักษะและพฤติกรรมที่ถูกตองเหมาะสมตามบริบทของแตละหลักสูตร การที่จะทําใหเกิด
สิ่งแวดลอมที่เหมาะสมตอการเรียนการสอนดังกลาวจําเปนตองมีวัสดุและครุภัณฑเพียงพอในการฝกปฏิบัติเพื่อเปน
การเพิ่มพูนทักษะใหกับผูเรียน ซึ่งปจจุบันครุภัณฑที่ใชในการจัดการเรียนการสอนทางดานวิทยาศาสตรมีความ
เปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีเปนอยางมาก และครุภัณฑของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ใชในการสอนยัง
ลาสมัยไมทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี จึงมีความจําเปนตองจัดซื้อ จัดหาเพิ่มเติม เพื่อใชประโยชนในการ
เรียนการสอนและการบริหาร เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นและผูใชบริการเกิดความพึงพอใจสอดคลองกับระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาและการปฏิรูประบบราชการ
2. วัตถุประสงค
1.เพื่อจัดซื้ออุปกรณสําหรับเปนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษา
2.เพื่อใหมีเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในการจัดการเรียนการสอน
3.เพื่อใหอาจารยและนักศึกษาไดเพิ่มพูนทักษะและความรูจากการใชเครื่องมือและอุปกรณเพิ่มขึ้น
4.เพื่อยกระดับการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรมีคุณภาพสูงขึ้น
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ .4 จํานวนนักศึกษาที่เขาใหมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
 สกอ.
องคประกอบดานที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
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ตัวบงชี้ที่ 1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบงชี้ที่ 1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ตัวบงชี้ที่ 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา
ตัวบงชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบงชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 4 : รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต
ตัวชี้วัดที่ 5 : รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา
 สมศ.
ตัวชี้วัดที่ 1 : บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
ตัวชี้วัดที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีโทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ 8
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
เปาประสงคที่ 1 หลักสูตรมีคุณภาพและตอบสนองความตองการของทองถิ่น
ตัวชี้วัดที่ 8.1 ทุกหลักสูตรมีคุณภาพไดตามเกณฑมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษาไม
นอยกวาระดับดี
ตัวชี้วัดที่ 8.2 ผลการบริหารงานของคณะ (มหาวิทยาลัย)
ตัวชี้วัดที่ 8.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ (มหาวิทยาลัย)
เปาประสงคที่ 2 พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค มีคุณภาพเปนที่
ยอมรับของผูใชบัณฑิตและสังคม
ตัวชี้วัดที่ 8.2 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
เปาประสงคที่ 5 พัฒนาความพรอมของหองเรียน หองปฏิบัติการและสื่อการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ 8.16 ความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาที่มีตอหองเรียนหองปฏิบัติการ
และอุปกรณไมนอยกวารอยละ 80
กลยุทธที่ 18 พัฒนานักศึกษาตามลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
เปาประสงคที่ 1 นักศึกษามีลักษณะที่เปนไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค
ตัวชี้วัดที่ 18.1 นักศึกษาไดรับการพัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนดทุกดาน
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
1.1 จัดซื้อครุภัณฑ

รายการเปาหมาย

ปริมาณ หนวยนับ
14 รายการ

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.3. การจัดซื้อครุภัณฑเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบ
2.4. ความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรอยางนอยรอยละ 80
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ 100

เปนเงิน 478,607 บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ

ลํา
ดับ
1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
จัดซื้อครุภัณฑเพื่อสนับสนุนการเรียนรู
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ
478,607
14
478,607
รายการ
478,607
478,607

ปริมาณ งบประมาณ
14
รายการ

2558

2559

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

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

ปริมาณรายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ

1 กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อครุภัณฑเพื่อสนับสนุนการเรียนรู
งบลงทุน
1.1 คาครุภัณฑ
1 เครื่องคอมพิวเตอร All in one
1
เครื่อง
2 เครื่องพิมพเลเซอร
1
เครื่อง
3 เครื่องโปรเจคเตอร
6
ตัว
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

เครืองปรับอากาศ 18000 BTU
เครื่องคอมพิวเตอร
เครื่องโปรเจคเตอร
เครื่อง visualizer
เครื่องทําไอศครีม

3
1
1
1
2

เครื่อง
ชุด

เครื่องทํากรวยไอศกรีม

2

พาติชั่น
เครื่องชั่งไฟฟาทศนิยม 2
ตําแหนง
เครื่องชั่งไฟฟาแบบทศนิยม
4 ตําแหนง
คอมพิวเตอรโนตบุค
เครื่องทําลายเอกสาร

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

หนวยๆละ
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รวมเปน
เงิน
งบประมา
อัตรา หนวย
ณ(บาท)
478,607

อัตราตอหนวย

478,607

18,000 บาท 18,000
12,000 บาท 12,000
20,000 บาท 120,000

เครื่อง

28,000
19,046
33,000
11,451
7,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

84,000
19,046
33,000
11,451
14,000

เครื่อง

2,500

บาท

5,000

เครื่อง
เครื่อง

หมาย
เหตุ

สาธารณสุข
ชุมชน
สาธารณสุข
ชุมชน
สาธารณสุข
ชุมชน 1,
คณะ 5
คณิตศาสตร
เกษตรศาสตร
คหกรรม
ศาสตร
คณะ
คหกรรม
ศาสตร
คหกรรมศาสตร

1
2

ชุด
เครื่อง

11,200 บาท
33,705 บาท

11,200
67,410

สาธารณสุข
ชุมชน
เกษตรศาสตร

1

เครื่อง

30,000 บาท

30,000

เคมี

2
เครื่อง
1
เครื่อง
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

20,000 บาท
13,500 บาท

40,000
13,500

IT1, คณะ1

478,607

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.นักศึกษามีศักยภาพตรงตามความตองการขององคกรภาครัฐและเอกชน จากการที่นักศึกษามีทักษะในการ
ใชคอมพิวเตอรและไดรับการเรียนรูผานสื่อที่ทันสมัย
2.ผูสอนไดใชสื่อที่มีศักยภาพและสงเสริมใหผูเรียนมีศักยภาพสอดคลองกับความตองการขององคกรภาครัฐ
และเอกชน
3.นักศึกษาไดเรียนรูในหองที่มีสภาพอากาศที่สงเสริมศักยภาพในการเรียนรูเพื่อใหมีวัสดุ อุปกรณที่จําเปน
และเหมาะสมในการดําเนินงานและสนับสนุนการเรียนการสอน
4.คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรับครุภัณฑเพื่อใชประโยชนในการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร

คณะ
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9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 จัดซื้อครุภัณฑเพื่อสนับสนุนการเรียนรูครบทุกรายการ
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ
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โครงการจัดซื้อครุภัณฑเพื่อสนับสนุนการเรียนรู
ลําดับ
ที่

รายการ
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รายละเอียดรายการคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
ราคาตอ
มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
จํานวน/
รวมเงิน
หนวย
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
หนวยนับ
(บาท)
(บาท)
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
1 เครื่อง
18,000
18,000 CPU : Intel Core i3-4005U 1.70 GHz
Display Screen : 21.5”
RAM : 4GB DDR3
HDD : 500 GB
Graphics : intel HD Graphics
OS : DOS
1 เครื่อง
12,000
12,000 - Print speed black:
- Normal : Up to 25 ppm5
- First page out (ready)
- Black : As fast as 8 sec 6
- Print quality black (best)
- Up to 1200x1200 dpi
6 เครื่อง
20,000
120,000 - ระดับ XGA
- ความละเอียดอยางนอย 1024x768 จุด
- ความสวางไมนอยกวา 2500 ANSI Lumen

1

เครื่องคอมพิวเตอร
All in one

2

เครื่องพิมพเลเซอร

3

มัลติมีเดียโปรเจคเตอร

4

เครืองปรับอากาศ
ขนาด18000 BTU

3 เครื่อง

28,000

5

เครื่องคอมพิวเตอร

1 ชุด

19,046

6

มัลติมีเดียโปรเจคเตอร

1 เครื่อง

33,000

84,000 - เปนเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ขนาด
ไมนอยกวา 18,000 BTU
- รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ
19,046 - CPU : Intel Core i3-4160 3.6GHz
- RAM : 4GB DDR3 1600MHz
- HDD : 500 GB
- Graphics : NVidia GeFoprceGT705 1GB
- LED 20” HP 20WD
33,000 1.เปนเครื่องฉายชนิด 3LCD Projector
2.สามารถแสดงผลที่ความละเอียดอยางนอย
1024x768 จุด
3.กําลังสองสวางไมนอยกวา 3,000 ANSI lumen
4.มีลําโพงในตัวเครื่องไมนอยกวา 10 วัตต
5.สามารถเลือกปรับโหมดความสวางหลอดภาพ
ได 3 โหมด (Normal/Eco1/Eco2)
6.สามารถเชื่อมตอไดโดยตรงกับคอมพิวเตอร
ระดับ VGA, SVGA, XGA , SXGA, WXGA,
และUXGA ไดเปนอยางนอย
7.มีอัตราสวนการซูมภาพแบบออฟติคอลไดไม
นอยกวา 1.2 เทา
8.รีโมทคอลโทรลแบบไรสายสําหรับควบคุม
การทํางานของเครื่องโปรเจคเตอร
9.สามารถฉายภาพขนาด 30-300 นิ้ว
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7

เครื่อง visualizer

1 เครื่อง

ราคาตอ
หนวย
(บาท)
11,451

8

เครื่องทําไอศครีม

2 เครื่อง

7,000

9

เครื่องทํากรวยไอศกรีม

10

พาติชั่น

1 ชุด

11,200

11,200 ประกอบดวย
1. ฉาก patition ขนาด 75x150 cm. 2 แผน
(ดานบนเปนกระจกพรอมกรอบอลูมิเนียม
สูง 30 cm. ดานหลังทึบบุผาหนังเทียม)
2. ฉาก patition ขนาด 95x150 cm. 1 แผน
(ดานบนเปนกระจกพรอมกรอบอลูมิเนียม
สูง 30 cm. ดานหลังทึบบุผาหนังเทียม)
3. โครงฉากไมฟองน้ําบุอลูมิเนียมเปนเสาสี่เหลี่ยม
ขนาด 5x5 เซนติเมตร จํานวน 5 เสา

11

เครื่องชั่งไฟฟาทศนิยม
2 ตําแหนง

2 เครื่อง

33,705

67,410 -

ลําดับ
ที่

รายการ

จํานวน/
หนวยนับ

2 เครื่อง

2,500

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
11,451 - ความละเอียด 5,000,000 พิกเซล
- อุปกรณสรางสัญญาณภาพแบบ CMOS
ขนาด ½ นิ้ว
- ขนาดเลนส F 1.45-3.98 f=4.3-94.6 มม.
14,000 - เครื่องทําไอศครีมเหมาะสําหรับการทํา
ไอศกรีมนอกสถานที่
- ถังภายนอกเปนไมเนื้อธรรมชาติมขี นาดใหญ
แข็งแรง
- ปนไอศกรีมไดไมนอยกวา 2 แบบ (แบบใช
ไฟฟาและไมใชไฟฟา)
- ถังผสมไอศกรีมเปนอลูมเิ นียมหนาขนาด
เสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 16 ซม.
- สามารถทําไอศกรีมไดครั้งละไมนอ ยกวา
4 ควอรต
- กําลังไฟไมนอยกวา 50 วัตต
- ใชกับไฟฟา 220 โวลต 50 เฮิรตซ
- รับประกันคุณภาพสินคาไมนอยกวา 1 ป
5,000 1. ตัวเครื่องทําจากวัสดุไรสนิม
2. เพลทใหความรอนทําจากโลหะเคลือบเทปลอน
3. สามารถปรับความรอนได
4. มีไฟแสดงการทํางาน
5. มีที่เก็บสายไฟ
6. มีปุมกันลื่นที่ฐานเครื่อง
7. พรอมพิมพสําหรับทํากรวย 1 ชิ้น
8. กําลังไฟไมนอยกวา 850 วัตต

รวมเงิน
(บาท)

เปนเครื่องชั่งไฟฟาชั่งดานบนชนิดอานละเอียด
ชั่งน้ําหนักไดไมนอยกวา 3,000 กรัม
ความละเอียดในการอานได 0.01 กรัม
จานของเครื่องชั่งผลิตจากโลหะ
ใชไฟฟา 230 โวลท
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ลําดับ
ที่
12

รายการ
เครื่องชั่งไฟฟาแบบ
ทศนิยม 4 ตําแหนง

จํานวน/
หนวยนับ
1 เครื่อง

ราคาตอ
หนวย
(บาท)
30,000

รวมเงิน
(บาท)
30,000 -

-

-

13

คอมพิวเตอรโนตบุค

2 เครื่อง

20,000

40,000 -
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มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
เปนเครื่องชั่งไฟฟาอิเล็คทรอนิคสชนิดอาน
ละเอียดแบบชั่งจากดานบนของจานชั่ง
(Electronic Analytical Balance)
มีจอแสดงเปนแบบ Backlit LCD Display
สามารถมองเห็นไดชัดเจน
ชั่งน้ําหนักไดสูงสุด (Max. Capacity) 210
กรัม และสามารถหักคาน้ําหนักภาชนะไดตลอด
ชวงการชั่ง
สามารถอานคาไดละเอียด (Readability)
0.0001 กรัม
จานชั่งมีเสนผานศูนยกลาง 90 มิลลิเมตร
ตูกระจกกันลมสามารถเปดไดหมดทั้ง 3 ดาน
คือ ซาย ขวา และดานบน และสามารถถอด
เพื่อทําความสะอาดไดโดยไมตองใชเครื่องมือใด
ๆ ชวยในการถอดและในการประกอบกลับเขา
ตัวเครื่อง
มีระบบปรับเทียบมาตรฐานเครื่องชั่งแบบใช
ตุมน้ําหนักจากภายนอก (External
Adjustment Weight) โดยมีตุมน้าํ หนัก
มาตรฐานขนาด 100 g แถมมากับตัวเครื่อง
สามารถเลือกหนวยในการชั่งไดไมนอยกวา 16
หนวย เชน กรัม (g), มิลลิกรัม (mg), เกรน
(GN), เพนนีเวลซ (dwt), โมล (mo) เปนตน
มีโปรแกรมการใชงานเฉพาะใหมาเปน
มาตรฐาน โดยไมตองเพิ่มอุปกรณประกอบคือ
- โปรแกรมการชั่งน้ําหนักทั่วไป
- โปรแกรมการชั่งเพื่อนับชิ้นงาน (Parts
Counting)
มีพลาสติกใสสําหรับปองกันการกัดกรอนของ
สารเคมีครอบสวนหนาจอเครื่องชั่ง
(Protective Cover)
มี Data interface ชนิด RS232 เปน
มาตรฐานมากับเครื่อง
เปนผลิตภัณฑทผี่ ลิตจากโรงงานทีไ่ ดรับ
มาตรฐาน ISO 9001:2008
รับประกันคุณภาพ 1 ป
CPU ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) ที่มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 2.6
GHz จํานวน 1 หนวย
Hard disk ขนาดความจุไมนอยกวา 500 GB
มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 14 นิ้ว
มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ลําดับ
ที่

รายการ

จํานวน/
หนวยนับ

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)
-

14

เครื่องทําลายเอกสาร

รวมทั้งสิ้น

1 เครื่อง

13,500

13,500

478,607

-
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มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือ
ดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB
สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi
(802.11b/g/n) และ Bluetooth
ทําลายเอกสารไดครั้งละไมนอยกวา 10 แผน
ความเร็วในการทําลายไมนอยกวา 2.4 เมตร/
นาที
ถังจุกระดาษขนาดไมนอยกวา
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162433101000 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสูอาเซียน
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการใหม คือ โครงการที่จัดทําขึ้นใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ
ภายในปเดียว
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ
เพื่อขยายการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน
เพื่อตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบดําเนินงาน
250,400
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/ คณบดี

1. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยเปนหนึ่งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่มีความสัมพันธทางดานการเมือง ดานเศรษฐกิจ สังคม
การคา การลงทุน และการคมนาคมกับอีก 9 ประเทศ และดวยในป 2558 ประเทศไทยมีโครงการในการกาวเขาสู
ความเปนประชาคมอาเซียน ซึ่งมีจุดมุงหมายในการทําใหประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ไดมีความเชื่อมโยง สาน
สัมพันธ ไปมาหาสู และมีความใกลชิดซึ่งกันและกัน
เนื่องดวยความใกลชิดและสัมพันธกันนี้ทําใหประชากรของกลุมประเทศอาเซียนรวมกวา 600 ลานคนตองมี
การเจรจา พบปะพูดคุย และแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ภาษาอังกฤษจึงเปนภาษาที่ใชเชื่อมโยงกันระหวางบุคคลใน
กลุ ม ประเทศอาเซี ย น ด ว ยเหตุ นี้ ค ณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี จึ ง มี โ ครงการพั ฒ นาภาษาอั ง กฤษ
ของนักศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมใหนักศึกษาสามารถมีศักยภาพในการแขงขันกับคูแขงจากประเทศตาง ๆ เพื่อการ
ทํางานในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ
การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษาจึงมีความจําเปน เพื่อใหนักศึกษาไดมีการสื่อสารและสาน
สัมพันธกับประเทศสมาชิกไดอยางดีและมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนักศึกษามีความรูในทักษะของภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
2. เพื่อเปนการเสริมสรางความพรอมทางดานภาษาอังกฤษของนักศึกษาสูประชาคมอาเซียน
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการเรียนและการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาสูประชาคมอาเซียน
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3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ 3 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 4 จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
ตัวชี้วัดที่ 5 จํานวนนักศึกษาที่คงอยู
ตัวชี้วัดที่ 6 ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
ตัวชี้วัดที่ 7 ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
ตัวชี้วัดที่ 8 ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในเวลาที่กําหนด
 สกอ.
องคประกอบดานที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ตัวบงชี้ที่ 1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบงชี้ที่ 1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ตัวบงชี้ที่ 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา
ตัวบงชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบงชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 ก.พ.ร. มิติที่ 1 : มิติดานประสิทธิผล
ตัวชี้วัดที่ 2 : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มิติที่ 2 : มิติดานคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 4 : รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต
ตัวชี้วัดที่ 5 : รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา
 สมศ. มาตรฐานที่ 1 : ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ตัวบงชี้ที่ 1 : บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
ตัวบงชี้ที่ 9 : ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและองคกรภายนอก
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ 8
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
เปาประสงคที่ 1 หลักสูตรมีคุณภาพและตอบสนองความตองการของทองถิ่น
ตัวชี้วัดที่ 8.1 ทุกหลักสูตรมีคุณภาพไดตามเกณฑมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษาไม
นอยกวาระดับดี
เปาประสงคที่ 2 พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค มีคุณภาพเปนที่
ยอมรับของผูใชบัณฑิตและสังคม
ตัวชี้วัดที่ 8.2 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
กลยุทธที่ 18 พัฒนานักศึกษาตามลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
เปาประสงคที่ 1 นักศึกษามีลักษณะที่เปนไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค
ตัวชี้วัดที่ 18.1 นักศึกษาไดรับการพัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดทุกดาน
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
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5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
ปริมาณ หนวยนับ
1
จํานวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม
240
คน
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
ผูเขารวมอบรมสามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพิ่มขึ้น
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ 50
เปนเงิน.... 125,200 บาท
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ ...30...........เปนเงิน......75,120 ....บาท
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ ..20...........เปนเงิน.......50,080 ...บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาสู
อาเซียน
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ
250,400
3
125,200
3
75,120

ปริมาณ งบประมาณ
8 ครั้ง

250,400

125,200

75,120

2559

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

2 ครั้ง

50,080

50,080

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

1 กิจกรรมที่. 1
งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน
- คาวิทยากร
1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาวัสดุ คาถายเอกสาร

ปริมาณรายการ
ปริมาณ

8

ปริมาณหนวยตอ
รายการ

หนวยๆละ ปริมาณ

คน

24

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

หนวยๆละ

ชั่วโมง

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน
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รวมเปน
เงิน
หมายเหตุ
งบประมา
อัตรา หนวย
ณ(บาท)
250,400
250,400
230,400
1,200 บาท
230,400
20,000
20,000
250,400

อัตราตอหนวย

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นักศึกษาไดรับความรูในทักษะภาษาอังกฤษจากการเขาอบรม
2. นักศึกษาไดความรูเพิ่มขึ้นเพื่อการประกอบอาชีพ
3. นักศึกษาไดความรูภาษาอังกฤษที่เหมาะสมเพื่อการนําไปใชในชีวิตประจําวันและสูโลกอาชีพ
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
10.1.1 นักศึกษาไดรับความรูภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 80
10.1.2 การดําเนินการตามโครงการแลวเสร็จรอยละ 100
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม
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ผลผลิตที่ 2 : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1. งานจัดการศึกษา
1020000 คณครุศาสตร
162434101100 งานพัฒนาการเรียนการสอน
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ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต
แผนงบประมาณ:
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผลผลิต:
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบประมาณหมวดรายจาย:
งบดําเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
1,738,040 บาท
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:
คณะครุศาสตร :

1. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนหรือการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับปรัชญา และบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตร
รวมทั้ ง เป น การจั ด การเรี ย นรู ที่มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพนั้น ควรเน น ผู เ รีย นเป น สํ า คั ญ โดยการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ที่
หลากหลายและสอดคลองกับธรรมชาติของผูเรียน โดยในกระบวนการจัดการเรียนรูนั้น ผูสอนควรมุงเนนใหผูเรียนได
ฝกและเรียนรูจากการปฏิบัติจริง จึงจําเปนตองใชวัสดุเพื่อประกอบการจัดการเรียนรูดังกลาว
ในปการศึกษา 2558-2559 หรือในปงบประมาณ พ.ศ.2559 คณะครุศาสตรมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต จํานวน 10 สาขาวิชา คือ การศึกษาปฐมวัย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา การศึกษาพิเศษ
คอมพิวเตอรศึกษา พลศึกษา การสอนภาษาไทย การสอนภาษาอังกฤษ และการประถมศึกษา นักศึกษาตั้งแตชั้นปที่ 1
ถึง 5 ซึ่งตองเรียนรายวิชาตางๆ ตามแผนการเรียนของแตละสาขาวิชา ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากเครื่องมือ
อุปกรณและวัสดุตาง ๆ เพื่อใหนักศึกษาเกิดทักษะในการเรียนรู จนสามารถนําไปใชประยุกตในชีวิตประจําวันและใน
การปฏิบัติงานในสถานศึกษาได นอกจากนี้นักศึกษาตองฝกประสบการณวิชาชีพเพื่อเปนการฝกทักษะในการทํางาน
กอนการจบการศึกษา และออกไปปฏิบัติงานจริง
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อสนับสนุนระบบการดําเนินการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. เพื่อเพิ่มทักษะในการฝกประสบการณวิชาชีพทั้งกอนและหลังออกปฏิบัติงานของนักศึกษา

เลมแผนการใชจายงบ บ.กศ..doc
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3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 5 รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนที่ 2 เรงรัดแกไขปญหาสําคัญเรงดวน
กลยุทธที่ 8 พัฒนาคุณภาพการศึกษา
เปาประสงคที่ 2 พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค มีคุณภาพเปนที่ยอมรับ
ของผูใชบัณฑิตและสังคม
ตัวชี้วัดที่ 8.2 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
4. เครือขายความรวมมือ
 มีเครือขาย
 มีเครือขายเดิม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เขต 2
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อางทอง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
5. เปาหมาย
1. เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
ปริมาณ หนวยนับ
1.1 วัสดุฝกภาคปฏิบัติ
10
สาขาวิชา
1.2 พัฒนาการฝกประสบการณวิชาชีพครู
480
คน
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู
11 สาขา/กลุม
1.3
วิชา
2. เปาหมายเชิงคุณภาพ
นักศึกษามีความพึงพอใจกับกระบวนการเรียนการสอนและปจจัยสนับสนุนการจัดการสอน ไมนอยกวา
รอยละ 80
3. เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ

27.90
17.26
24.63
30.21

เปนเงิน 485,000 บาท
เปนเงิน 300,000 บาท
เปนเงิน 428,000 บาท
เปนเงิน 525,040 บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

1

วัสดุฝกภาคปฏิบัติ

2
3

พัฒนาการฝกประสบการณวิชาชีพครู
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู
รวมทั้งสิ้น

รวมทุกไตรมาส

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
10
1,287,490
350,000
200,000
300,000
437,490
สาขา
480 คน
420,550
135,000
100,000
98,000
87,550
11
30,000
0
0
30,000
0
สาขา
1,738,040
485,000
300,000
428,000
525,040

เลมแผนการใชจายงบ บ.กศ..doc

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

ปริมาณรายการ

ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ

1 งานจัดการเรียนการสอน
งบดําเนิน
คาวัสดุ
-คาวัสดุ/คาถายเอกสาร ฯลฯ
2 งานพัฒนาการฝกประสบการณวิชาชีพครู
งบดําเนิน
2.1 คาตอบแทน
-คาตอบแทนวิทยากร
114
2.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
-คาจางพิมพเอกสาร
-ซื้อวัสดุ/คาถายเอกสาร/คาน้ํามัน
3 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู
งบดําเนิน
3.1 คาตอบแทน
คาวิทยากร
11
3.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
อาหารวางและเครื่อง
110
คนๆละ
2
อาหาร
11 สาขาๆละ
10
ซื้อวัสดุ/ถายเอกสาร
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน

หนวยๆละ

อัตรา หนวย

ชม.ๆละ

600 บาท

ชม.ๆละ

600 บาท

มื้อๆละ
คนๆละ

30 บาท
100 บาท
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รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
1,287,490
1,287,490
1,287,490
1,287,490
420,550
420,550
68,400
68,400
352,150
111,600
240,550
30,000
30,000
6,600
6,600
23,400
6,600
11,000
5,800
1,738,040

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นักศึกษาและอาจารยมีวัสดุสําหรับฝกปฏิบัติครบทุกรายวิชา
2. นักศึกษาไดเพิ่มทักษะในการฝกประสบการณวิชาชีพกอนออกไปปฏิบัติงาน
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 นักศึกษาไดรับการเสริมสรางประสบการณทางดานวิชาการและวิชาชีพ
9.1.2 นักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามมาตรฐานวิชาชีพ
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบรายงานผลการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
9.3.2. การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจ
เลมแผนการใชจายงบ บ.กศ..doc

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
162434101200 โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
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ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต
แผนงบประมาณ:
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผลผลิต:
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูส ําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบประมาณหมวดรายจาย:
งบดําเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
100,000 บาท
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:
คณะครุศาสตร :

1. หลักการและเหตุผล
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป (พ.ศ. 2551-2565) พบวา ยุคปจจุบันมีความตองการ คุณลักษณะของ
บัณฑิตที่เดนชัดและสูงกวาในอดีต สมรรถนะในตนเองของบัณฑิตจะมีความสําคัญมากยิ่งขึ้นในโลกอนาคต จากปจจัยการ
เปลี่ยนแปลง ทําใหบัณฑิตรุนใหมจําเปนตองพัฒนาขีดความสามารถในระดับสากล ซึ่งความสามารถในการคิดจะเปน
หัวใจสําคัญสําหรับบัณฑิตยุคใหม เชน การคิดเชิงเหตุผล การคิดวิจารณญาณ เปนตน นอกจากนี้ยังจําเปนตองมีทักษะ
หลายดานเพื่อการดํารงชีวิต สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดกําหนดใหบัณฑิตยุคใหมตองมีคุณลักษณะ
ของบัณฑิตยุคใหม คือ ตองเปนผูมีหลักคิดทางวิชาการในศาสตรที่ตนศึกษา และสามารถเชื่อมโยงกับศาสตรอื่นที่
เกี่ยวของ ความสามารถในการประยุกตความรูใหเหมาะสมกับบริบททางสังคม มีทักษะการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ
(Life & career skills) มีทักษะการเรียนรูนวัตกรรมใหม (Learning and innovative skills) มีทักษะในการสืบหา
ขอมูล การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี และการเรียนรูผานสื่อตาง ๆ (information, communication, media,
and technology skills) รวมทั้ง เปนผูที่มีจริยธรรมและคานิยมที่ดีงามอยูในพื้นฐานของจิตใจ เชน การมีจิตอาสา
การมีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบตอสังคม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต เปนตน ดังนั้น
เพื่อใหเปนไปตามนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป (พ.ศ. 2551-2565) ขางตน คณะครุศาสตร
จึง ได จั ด ทํ า โครงการพัฒนาศักยภาพนั กศึ กษา เพื่ อให บัณ ฑิต คณะครุศ าสตร มีพ รอ มในการปฏิบั ติง านและมี ขี ด
ความสามารถเทียบเทาในระดับสากล สอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตในสาขาอาชีพตาง ๆ
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อเสริมสรางประสบการณทางดานวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา
2. เพื่อพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาคณะครุศาสตรมีคุณลักษณะเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

เลมแผนการใชจายงบ บ.กศ..doc
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3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 5 รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนที่ 2 เรงรัดแกไขปญหาสําคัญเรงดวน
กลยุทธที่ 8 พัฒนาคุณภาพการศึกษา
เปาประสงคที่ 2 พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค มีคุณภาพเปนที่ยอมรับ
ของผูใชบัณฑิตและสังคม
ตัวชี้วัดที่ 8.2 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
4. เครือขายความรวมมือ
 มีเครือขาย
 มีเครือขายเดิม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เขต 2
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อางทอง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1.1 พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ปริมาณ
300

หนวยนับ
คน

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 นักศึกษามีความรูความเขาใจไมนอยกวารอยละ 85
2.2 นักศึกษามีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ85
2.4 นักศึกษามีความสามารถนําความรูไปใชไมนอยกวารอยละ 85
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจายรอยละ 100

เปนเงิน 100,000 บาท

เลมแผนการใชจายงบ บ.กศ..doc
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
รวมทั้งสิ้น

รวมทุกไตรมาส

2558
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
ปริมาณ งบประมาณ
300 คน
100,000
100,000

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
100,000
100,000

2559
ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

เลมแผนการใชจายงบ บ.กศ..doc

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย
ลํา
รายการ
ดับ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
1 การผลิตสื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอรสําหรับเด็กปฐมวัย
งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน
-คาตอบแทนวิทยากร
6 ช.ม.ๆละ
600 บาท
-คาตอบแทนวิทยากร
6 ช.ม.ๆละ
300 บาท
1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
-คาอาหารวางและเครื่องดืม่
-คาวัสดุ/คาถายเอกสาร ฯลฯ
2 ครูคณิตฯคิดนอกหองเรียน
งบดําเนินงาน
2.1 คาใชสอย
-คาเชารถยนต
3 การเสริมสรางทักษะการเปนผูนํานันทนาการในโรงเรียนเพื่อเตรียมความพรอมสูการเปนครูพลศึกษา
งบดําเนินงาน
3.1 คาตอบแทน
-คาตอบแทนวิทยากร
16 ช.ม.ๆละ
600 บาท
3.2 คาวัสดุ
-คาวัสดุ/คาถายเอกสาร ฯลฯ
4 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูเพื่อเตรียมสูการเปนครูประถมศึกษามืออาชีพ
งบดําเนินงาน
4.1 คาใชสอย
-คาเชารถยนต
5 เสริมสรางทักษะการผลิตสื่อทางคอมพิวเตอร
งบดําเนินงาน
5.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
-คาเบี้ยเลี้ยง
-คาสึกหรอรถ
-คาวัสดุ/คาน้ํามัน
6 พัฒนาทักษะการอาน คิด วิเคราะหและเขียนสื่อความ
งบดําเนินงาน
6.1 คาตอบแทน
-คาตอบแทนวิทยากร
6 ช.ม.ๆละ
600 บาท
6.2 คาใชสอยคาวัสดุ
-คาอาหารวางและเครื่องดืม่
30 คนๆละ
2 มื้อๆละ
30 บาท
-คาวัสดุ/คาถายเอกสาร ฯลฯ
7 พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
งบดําเนินงาน
7.1 คาตอบแทน
-คาตอบแทนวิทยากร
3
รุนๆละ
3 ช.ม.ๆละ
600 บาท
7.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
-คาอาหารวางและเครื่องดืม่
90
คนๆละ
1 มื้อๆละ
30
-คาวัสดุ/คาถายเอกสาร ฯลฯ

รวมเปนเงิน
งบประมาณ(บาท)

10,000
10,000
5,400
3,600
1,800
4,600
2,500
2,100
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
9,600
9,600
400
400
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
240
1,500
8,260
10,000
10,000
3,600
3,600
6,400
1,800
4,600
10,000
10,000
5,400
5,400
4,600
2,700
1,900
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หมาย
เหตุ
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ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย
ลํา
รายการ
ดับ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
8 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาบูรณาการความรูดานสังคมใหสอดคลองกับการเขาสูประชาคมอาเซียน
งบดําเนินงาน
8.1 คาใชสอย
-คาเชารถยนต
บาท
9 พัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร
งบดําเนินงาน
9.1 คาตอบแทน
-คาตอบแทนวิทยากร
1
คนๆละ
6 ช.ม.ๆละ
600 บาท
9.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
-คาอาหารวางและเครื่องดืม่
30
คนๆละ
2 มื้อๆละ
30 บาท
-คาวัสดุ/คาถายเอกสาร ฯลฯ
10 การพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ
งบดําเนินงาน
10.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
-คาเบี้ยเลี้ยง
3
คนๆละ
240 บาท
-คาเบี้ยเลี้ยง พขร.
1
คนๆละ
240 บาท
-คาสึกหรอรถ
1
คันๆละ
1,500 บาท
-คาน้ํามัน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน

รวมเปนเงิน
งบประมาณ(บาท)

10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
3,600
3,600
6,400
1,800
4,600
10,000
10,000
10,000
720
240
1,500
7,540
100,000
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หมาย
เหตุ

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นักศึกษาไดรับการเสริมสรางประสบการณทางดานวิชาการและวิชาชีพ
2. นักศึกษามีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 นักศึกษาไดรับการเสริมสรางประสบการณทางดานวิชาการและวิชาชีพ
9.1.2 นักศึกษามีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบรายงานผลการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
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162434101300 งานพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:
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ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2. จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3. จํานวนนักศึกษาคงอยู
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6. ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบดําเนินงาน
330,000 บาท
คณะครุศาสตร :

1. หลักการและเหตุผล
ศักยภาพของบุคลากรถือเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดในการสรางความสามารถในการแขงขันและความยั่งยืนของ
คณะ เนื่องจากเปนปจจัยที่จะชวยใหคณาจารยสามารถสรางผลงานวิชาการที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ สามารถสรางและจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
และนําไปสูการสรางบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณคาตอสังคม รวมทั้งสามารถใหบริการวิชาการแกสังคมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ทําใหคณะมีชื่อเสียงและเปนที่ยอมรับของสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติในที่สุด ทั้งนี้ เนื่องจาก
สภาพการแขงขันในปจจุบันซึ่งมีความรุนแรงขึ้นเปนอยางมาก รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและความตองการ
ของตลาดแรงงานที่มีแนวโนมรวดเร็วมากยิ่งขึ้นจากกระแสโลกาภิวัฒนซึ่งเกิดจากการเปดประเทศของประเทศไทย ทํา
ใหบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะมีความจําเปนตองพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางตอเนื่องในมิติที่
หลากหลาย ทั้งดานการเรียนการสอน การทําวิจัย การประกันคุณภาพการศึกษา ฯลฯ ลักษณะดังกลาวทําใหการจัด
พัฒนาบุคลากรของคณะครุศาสตรเปนสิ่งที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง
คณะครุ ศาสตร จึ งเห็ นสมควรจั ดการพั ฒนาบุ คลากรคณะครุ ศาสตร สายวิ ชาการและสายสนั บสนุ น ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ทั้ งนี้ คณะครุ ศาสตร เชื่อวากิจกรรมดังกลาวจะเปนประโยชนในการกาวไปสูองคกรที่ มี
ความสามารถในการแขงขันและความยั่งยืนในที่สุด
2. วัตถุประสงค
1. บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะครุศาสตร ไดรับการพัฒนาตามศาสตรวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ และตามสายการปฏิบัติงาน
2. บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน มีความรู ความเชี่ยวชาญและปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
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3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สกอ. ตัวบงชี้ 2.4 การพัฒนาอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนที่ 2 เรงรัดแกไขปญหาสําคัญเรงดวน
กลยุทธที่ 11 สรางความมั่นคงกาวหนาและสวัสดิการของบุคลากรมหาวิทยาลัย
เปาประสงคที่ 1 ยกระดับศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน , 2 สงเสริมศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ
ตัวชี้วัดที่ 11.1 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เขาสูตําแหนงตามสายงานอาชีพไมนอยกวารอยละ
60
ตัวชี้วัดที่ 11.2 จํานวนบุคลากรสายวิชาการที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้นเปนไปตามมาตรฐาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 40
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
ปริมาณ
รอยละบุคลากรสายวิชาการ/ครูโรงเรียนสาธิต/บุคลากรสายสนับสนุน
80
1.1
วิชาการ ไดรับการพัฒนา

หนวยนับ
รอยละ

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 บุคลากรสายวิชาการไดรับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 80
2.2บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการไดรับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 80
3. เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ

9.10
30.30
30.30
30.30

เปนเงิน 30,000 บาท
เปนเงิน 100,000 บาท
เปนเงิน 100,000 บาท
เปนเงิน 100,000 บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

1 ประชุม/สัมมนา/อบรม/ศึกษาดูงาน และไป
ราชการ
รวมทั้งสิ้น

รวมทุกไตรมาส

2558
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
ปริมาณ งบประมาณ

132
คน

330,000

30,000

330,000

30,000

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

2559
ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

ปริมาณรายการ

| 71

ปริมาณหนวยตอ
รายการ

อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
หนวยๆ
หนว
(บาท)
ปริมาณ
ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา
ละ
ย

1 บุคลากรเขารับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
งบดําเนินงาน
1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
-คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
เชน คาเบีย้ เลี้ยง/คาที่พัก/คาพาหนะ/
คาบํารุงรถ/คาลงทะเบียน/คาทาง
ดวน/คาเชารถยนต/ฯลฯ
-คาน้ํามัน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน

330,000
330,000
330,000
315,000

15,000
330,000

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. การบริหารจัดการคณะครุศาสตรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
2. บุคลากรภายในคณะครุศาสตรมีศักยภาพในการดําเนินงานสูงขึ้น
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาเพื่อใหมีศักยภาพในการดําเนินงานสูงขึ้น
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบรายงานผลการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

เลมแผนการใชจายงบ บ.กศ..doc

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
162434101400 งานบริหารจัดการคณะครุศาสตร
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:
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ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบดําเนินงาน
312,581 บาท
คณะครุศาสตร : สํานักงานคณบดี

1. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตของคณะครุศาสตร รวมทั้งการบริหารจัดการคณะครุศาสตร ใหบรรลุ
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพนั้น จําเปนตองใชทรัพยากรตาง ๆ เพื่อสนับสนุนงานวิชาการ และการบริการทาง
การศึกษาที่เหมาะสมและเพียงพอกับภาระงาน ทั้งดานงานจัดการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ ทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมและอื่นๆ ตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการของคณะครุศาสตร และของมหาวิทยาลัย จาก
ภารกิจดังกลาว สํานักงานคณะครุศาสตรจึงจําเปนตองจัดซื้อวัสดุและอุปกรณสํานักงานตาง ๆ ตลอดจนซอมแซม
บํารุงรักษาครุภัณฑทางการศึกษาที่มีอยูและครุภัณฑสํานักงานซึ่งใชบริการใหกับบุคลากร รวมทั้งคาใชจายดานการ
บริหารจัดการตาง ๆ เพื่อสนับสนุนงานวิชาการและบริการทางการศึกษาตามภารกิจดังกลาวใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการบริหารจัดการคณะครุศาสตรเปนไปตามเปาหมายและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใหบุคลากรของคณะครุศาสตรมีศักยภาพในการดําเนินงานสูงขึ้น
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สกอ. ตัวบงชี้ 7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน
ตัวบงชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
 สมศ. ตัวบงชี้ที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน
ตัวชี้วัดที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่น
กลยุทธที่ 3 เปนที่พึ่งของสังคม
กลยุทธที่ 6 เตรียมความพรอมของอาคารสถานที่และจัดระเบียบมหาวิทยาลัย
เปาประสงคที่ 1 พัฒนาบุคลากรและหนวยงานของมหาวิทยาลัยเพื่อเปนที่พึ่งของชุมชนและทองถิ่น
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เปาประสงคที่ 1 มหาวิทยาลัยสะอาดและสวยงามเปนระเบียบมีการจัดรูปแบบอาคารและบุคลากร
ทุกคนมีความภาคภูมิใจ
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ความพึงพอใจของผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80
ตัวชี้วัดที่ 6.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรเกี่ยวกับอาคารสถานที่ที่มีความพรอม
สวยงาม และมีความระเบียบไมนอยกวารอยละ 80
4. เครือขายความรวมมือ
 มีเครือขาย
 มีเครือขายเดิม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เขต 2
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อางทอง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1 จํานวนวัสดุ อุปกรณ สําหรับการบริหารจัดการ
2 เปนสมาชิกสภาคณบดีคณะศึกษาศาสตร
3 จํานวนการซอมแซมครุภัณฑและจางเหมาบริการ
4 จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
จํานวนผูบริหารเขาประชุม สัมมนา / แลกเปลี่ยน ทางการบริหาร/
5
วิชาการ
6 จางอาจารยพิเศษ

ปริมาณ
20
1
4
6

หนวยนับ
รายการ
ป
ไตรมาส
ครั้ง

7

คน

2

ภาค กศ.

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการคณะครุศาสตรตองไมนอยกวารอยละ 85
2.2 สนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามภาระหนาที่ใหสอดคลองเปาประสงคและตัวชี้วัด ของเกณฑ
การประเมินตางๆ
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ 25.11 เปนเงิน 78,500 บาท
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ 17.12 เปนเงิน 53,500 บาท
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ 32.47 เปนเงิน 101,500 บาท
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ 25.30 เปนเงิน 79,081 บาท

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1

2

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
งานบริหารจัดการคณะครุศาสตร
- คาบํารุงสมาชิกสภาคณบดี
- ซื้อวัสดุ
- จางซอมแซมครุภัณฑ/ซื้อวัสดุสําหรับการซอมแซม
- คาใชจายเดินทางไปราชการ
- อาหารวางและเครื่องดื่ม/อาหาร
- คาโทรศัพท/ไปรษณียากร
- คาจางอาจารยพิเศษ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
รวมทั้งสิ้น

รวมทุกไตรมาส

2558
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
ปริมาณ งบประมาณ
10,000
52,581
90,000
30,000
15,000
30,000
36,000
49,000
312,581

10,000
10,000
20,000
15,000
2,000
7,500
6,000
8,000
78,500

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

2559
ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

10,000
20,000
5,000
3,000
7,500
0
8,000
53,500

20,000
20,000
5,000
5,000
7,500
30,000
14,000
101,500

12,581
30,000
5,000
5,000
7,500
0
19,000
79,081

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

1 งานบริหารจัดการคณะครุศาสตร
งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน
- คาจางอาจารยพิเศษ
1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาบํารุงสมาชิกสภาคณบดี
- คาซอมแซมครุภัณฑ
- คาใชจายเดินทางไปราชการ
ในประเทศ/ตางประเทศ/
คาสึกหรอ/คาทางดวน/
คาเครื่องบิน ฯลฯ
- อาหารวางและเครื่องดื่ม/อาหาร
- ซื้อวัสดุ
1.3 คาสาธารณูปโภค
- คาโทรศัพท/ไปรษณียากร
2 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
งบดําเนินงาน
2.1 คาตอบแทน
- คาเบี้ยประชุม
- คาพาหนะ
- คาพาหนะ
2.2 คาวัสดุ
- ซื้อวัสดุ

ปริมาณรายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ

| 75

อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
ปริมา
หนว
(บาท)
หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา
ณ
ย

1

3
2
1

คนๆละ
คนๆละ
คนๆละ

6
6
6

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ปๆละ

ครั้งๆละ
ครั้งๆละ
ครั้งๆละ

10,000 บาท

1,000 บาท
1,000 บาท
2,000 บาท

263,581
263,581
36,000
36,000
197,581
10,000
90,000
30,000

15,000
52,581
30,000
30,000
49,000
49,000
42,000
18,000
12,000
12,000
7,000
7,000
312,581

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายคาใชจายและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. การบริหารจัดการคณะครุศาสตรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
2. บุคลากรภายในคณะครุศาสตรมีศักยภาพในการดําเนินงานสูงขึ้น
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 มีวัสดุ ครุภัณฑ สาธารณูปโภค ที่พรอมสําหรับการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
9.1.2 คณะครุศาสตรไดรับขอเสนอแนะและขอคิดเห็นที่เปนประโยชนจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบรายงานผลการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
162434101500 โครงการสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการศึกษา
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.

ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:
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โครงการใหม คือ โครงการทีจ่ ัดทําขึ้นใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จภายในปเดียว
ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบดําเนินงาน
192,000 บาท
คณะครุศาสตร

1. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตของคณะครุศาสตร รวมทั้งการบริหารจัดการคณะครุศาสตรใหบรรลุ
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพนั้น จําเปนตองจัดบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆใหกับนักศึกษา ที่เอื้อตอ
การจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมของนักศึกษา ซึ่งคณะครุศาสตรไดเล็งเห็นและใหความสําคัญตอการจัด
สภาพห อ งปฏิ บั ติ ก ารเรี ย นการสอนสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาให มี ค วามพร อ ม จึ ง จํ า เป น ต อ งมี ก ารจั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ
เครื่องปรับอากาศเพิ่มใหม สําหรับติดตั้งในหองปฏิบัติการเรียนการสอน เพื่ออํานวยความสะดวกแกนักศึกษาให
เพียงพอ
2. วัตถุประสงค
ในการบริการงานและการจัดการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สกอ.
ตัวบงชี้ 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู
ตัวบงชี้ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 4.2 ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 7 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการ
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่น
กลยุทธที่ 8 พัฒนาคุณภาพการศึกษา
เปาประสงคที่ 5 พัฒนาความพรอมหองเรียน หองปฏิบัติการและสื่อการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ 8.16 ความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาที่มีตอหองเรียนหองปฏิบัติการและ
อุปกรณไมนอยกวารอยละ 80
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4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1. เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดั
รายการเปาหมาย
ปริมาณ หนวยนับ
บ
1.1 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU
2
เครื่อง
1.2 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,000 BTU
4
เครื่อง
2. เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 การบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
2.2 นักศึกษา อาจารย และผูมาใชบริการมีความพึงพอใจในการใหบริการของคณะครุศาสตรในระดับมาก
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ 100
เปนเงิน 192,000 บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

1 ขออนุญาตจัดซื้อ
2 กําหนดคุณลักษณะครุภัณฑ
3 ดําเนินการ ตกลงราคา/สอบราคา ดําเนินการ
จัดซื้อ
3.1 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU
3.2 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,000 BTU
รวมทั้งสิ้น

รวมทุกไตรมาส

2558
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
ปริมาณ งบประมาณ

2
เครื่อง
4
เครื่อง

56,000

2
เครื่อง
136,000 2
เครื่อง
192,000

56,000
136,000
192,000

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

2559
ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

1 จัดซื้อครุภัณฑ
คาครุภัณฑ
-เครื่องปรับอากาศ ขนาด
18,000 BTU
-เครื่องปรับอากาศ ขนาด
25,000 BTU

ปริมาณรายการ

ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ

หนวยๆละ

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย
(บาท)

2

เครื่องๆละ 28,000 บาท

200,000
200,000
56,000

4

เครื่องๆละ 34,000 บาท

136,000

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
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192,000

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
การบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 หองเรียนมีมาตรฐานพรอมสําหรับการจัดการเรียนการสอน
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบรายงานผลการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

ลําดับ
ที่
1

2
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รายละเอียดรายการคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
รายการ
จํานวน/ ราคาตอ รวมเงิน
มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หนวยนับ
หนวย
(บาท)
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
(บาท)
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
เครื่องปรับอากาศ
2 เครื่อง 28,000 56,000 คุณลักษณะ
ขนาด 18,000 BTU
-ขนาดไมต่ํากวา 18,000 BTU
-ไดรับมาตรฐาน มอก.และมีฉลากประหยัดไฟ
เบอร 5
-รีโมทแบบไรสาย
-สามารถปรับความเร็วพัดลมไมนอยกวา 3
ระดับ
-รับประกันคอมเพรสเซอรไมนอยกวา 5 ป
และอุปกรณไมนอยกวา 1 ป
-ราคาพรอมติดตั้ง
คําชี้แจง
ใชที่หอง 213 อาคาร กศพ.
เครื่องปรับอากาศ
4 เครื่อง 34,000 136,000 คุณลักษณะ
ขนาด 25,000 BTU
-ขนาดไมต่ํากวา 25,000 BTU
-ไดรับมาตรฐาน มอก.และมีฉลากประหยัดไฟ
เบอร 5
-รีโมทแบบไรสาย
-สามารถปรับความเร็วพัดลมไมนอยกวา 3
ระดับ
-รับประกันคอมเพรสเซอรไมนอยกวา 5 ป
และอุปกรณไมนอยกวา 1 ป
-ราคาพรอมติดตั้ง
คําชี้แจง
ใชที่หองปฏิบัติการ อาคาร 6,7
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1030000 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
162434101600 โครงการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบดําเนินงาน
262,500 บาท
ผศ.หทัยรัตน ทรรพวสุ

1. หลักการและเหตุผล
คณะมนุษ ยศาสตรแ ละสั งคมศาสตรเ ปน หนว ยงานหลัก ในการผลิ ตบั ณ ฑิต ทางด า นสั งคมศาสตรแ ละ
มนุษยศาสตร ซึ่งการที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพไดนั้น การพัฒนาบุคลากรมีความจําเปนอยางยิ่ง ดังนั้นเพื่อเปนการ
สนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาองคความรูดานสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จึงจัดการสงเสริม
สนับสนุนใหบุคลากรในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนไดรับการฝกอบรม
สัมมนา ศึกษาดูงาน และไปราชการ เพื่อเพิ่มพูนความรู ทัศนคติและมีทักษะ สามารถใชศักยภาพในดานตางๆ เพื่อ
เปนประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ และปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จังหวัดและประเทศ
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนไดรับความรูและประสบการณจากการเขารับการ
ประชุมวิชาการ สัมมนา ฝกอบรม และศึกษาดูงาน
2. เพื่อใหบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนมีทักษะในการจัดการเรียนรูเพิ่มขึ้นจากการเขารับการ
ประชุมวิชาการ สัมมนา ฝกอบรม และฝกอบรม
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สกอ.

องคประกอบที่ 1 (ระดับคณะ) การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ 1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
องคประกอบที่ 4 (ระดับหลักสูตร) อาจารย
ตัวบงชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย
4.2 คุณภาพอาจารย
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
 สมศ.
ตัวชี้วัดที่ 14 การพัฒนาอาจารย
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 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนที่ 2 เรงรัดแกไขปญหาสําคัญเรงดวน
กลยุทธที่ 8 พัฒนาคุณภาพการศึกษา
เปาประสงคที่ 3 พัฒนาอาจารยผูสอนใหมีศักยภาพในการสอน
ตัวชี้วัดที่ 8.11 อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยสายผูสอนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ 8.12 อาจารยทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพอยางนอยปละ 1 ครั้ง
4. เครือขายความรวมมือ
ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ

1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1.1 บุคลากรไดเขารับการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ

ปริมาณ
60

หนวยนับ
คน

2.1 บุคลากรมีความรูและประสบการณเพิ่มขึ้น รอยละ 80
2.2 บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนไดเขารวมการประชุมกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ รอยละ 80

3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ ..25. %......เปนเงิน..65,625.....บาท
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ ..25 %.....เปนเงิน..65,625........บาท
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ .25. %.....เปนเงิน..65,625........บาท
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ ..25. %.....เปนเงิน...65,625.......บาท

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
บุคลากรไดเขารับการอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ
ศึกษาดูงาน

รวม

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ
60

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

262,500 15 คน

65,625

262,500

65,625

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

15 คน

65,625

65,625

2559

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

15 คน

65,625

65,625

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

15 คน

65,625

65,625

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1

รายการ

บุคลากรไดเขารับการประชุม อบรม
สัมมนา ศึกษาดูงาน
งบดําเนินงาน
1.1 คาใชสอย
- คาเบี้ยเลีย้ ง/พาหนะ/ที่พัก/ทางดวน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
ปริมาณรายการ

60

คน ๆ ละ

รวมเปนเงิน
งบประมาณ
(บาท)
หนวย
262,500

อัตราตอหนวย
อัตรา

4,375

บาท
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หมาย
เหตุ

262,500
262,500
262,500
262,000

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1 บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนไดมีความรูและประสบการณจากการเขารับการฝกอบรมและศึกษาดูงาน
8.2 บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนไดเขารวมการประชุมทางวิชาการกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 บุคลากรมีความรูและประสบการณเพิ่มขึ้น รอยละ 80
9.1.2 บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนไดเขารวมการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานกับ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ รอยละ 80
9.2 เกณฑการประเมินผลที่ถือวาดี
9.2.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 | 85
162434101700 โครงการเสริมสรางคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบดําเนินงาน
775,789 บาท
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศษสตร (ผศ.หทัยรัตน ทรรพวสุ)

1. หลักการและเหตุผล
การเสริมสรางคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค คือ เปาหมายของการผลิตบัณฑิตใหมีคุณสมบัติดังกลาว
เพื่อใหบัณฑิตเปนที่ยอมรับของทุกฝายที่เกี่ยวของ การพัฒนาบัณฑิตไปสูเปาหมายดังกลาวจึงมีความสําคัญอยาง
ยิ่งตอความสําเร็จในการดําเนินงานของหนวยงาน โดยเฉพาะสาขาวิชาซึ่งมีหนาที่โดยตรงในการผลิตบัณฑิตและ
พัฒนาบัณฑิตในความรับผิดชอบของตนเองใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว จึงเปนเรื่องใหญมาก และจําเปนที่
ทุกฝายที่เกี่ยวของตองรวมมือกัน การพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณลักษณะดังกลาว สาขาวิชาและผูที่เกี่ยวของจําเปนตอง
คิดและวางแผนการพัฒนาใหครอบคลุมทั้งระบบ ทั้งในสวนที่เปนกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียน รวมทั้ง
กิจกรรมเสริมนอกหองเรียน ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาใชชีวิตและเรียนอยูในมหาวิทยาลัย
ปจจุบันมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา ไดจัดกิจกรรมการพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณสมบัติที่พึงประสงค
ดังกลาวรวมกันอยูบางแลว แตเพื่อใหการดําเนินงานดานการพัฒนานักศึกษาของสาขาวิชามีความชัดเจน และ
เฉพาะเจาะจงมากขึ้น จึงไดจัดโครงการเสริมสรางคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคเพื่อจัดทํากิจกรรมที่เกี่ยวของ
กับการสรางเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค โดยอาศัยงบประมาณในสวนคาธรรมเนียมพิเศษ ซึ่งเปนเงิน
สําหรับการพัฒนานักศึกษาโดยตรงมาจัดกิจกรรมเพื่อนักศึกษาและคาดวานักศึกษาในวันนี้จะพัฒนาไปสูบัณฑิตที่
สมบูรณทั้งทางดานวิชาการและคุณลักษณะอื่น ๆ ที่จําเปนตอความสําเร็จของบัณฑิต
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนานักศึกษาในสาขาวิชาตาง ๆ มีคุณภาพเปนที่ยอมรับในสังคมอยางหลากหลาย
2. เพื่อใหนักศึกษามีคุณลักษณะและคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สกอ. องคประกอบที่ ...1...(ระดับคณะ) การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
องคประกอบที่ 1 (ระดับหลักสูตร) คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตัวบงชี้ที่ 3 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
องคประกอบที่ 3 (ระดับหลักสูตร) นักศึกษา
ตัวบงชี้ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
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 สมศ. ตัวชี้วัดที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
ตัวชี้วัดที่ 16 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนที่ 2 เรงรัดแกไขปญหาสําคัญเรงดวน
กลยุทธที่ 8 พัฒนาคุณภาพการศึกษา
เปาประสงคที่ 2 พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค มีคุณภาพเปน
ที่ยอมรับของผูใชบัณฑิต
ตัวชี้วัดที่ 8.2 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจ
กลยุทธที่ 18 พัฒนานักศึกษาตามลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
เปาประสงคที่ 1 นักศึกษามีลักษณะที่เปนไปตามคุณลักษณะที่พึง
ตัวชี้วัดที่ 18.1 นักศึกษาไดรับการพัฒนาตามคุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนดทุกดาน
4. เปาหมาย
1. เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ

รายการเปาหมาย

1.1 จํานวนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่ไดรับการพัฒนา
2. เปาหมายเชิงคุณภาพ

ปริมาณ
1,000

หนวย
นับ
คน

2.1 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดรับการพัฒนา รอยละ 80
3. เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ ...35.02 ....เปนเงิน... 271,695.....บาท
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจายรอยละ ..27.64....เปนเงิน.... 214,430....บาท
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจายรอยละ...23.05...เปนเงิน… 178,824.....บาท
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.58 – ก.ย.58) เบิกจายรอยละ ...14.29....เปนเงิน...... 110,840......บาท

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
กิจกรรมสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ซื้อวัสดุการเรียนการสอน
การแขงขันทักษะการใชภาษาอังกฤษ
ศึกษาดูงานนอกสถานที่
อบรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม
กิจกรรมสาขาวิชาพัฒนาชุมชน
ฝกวิจัยชุมชนภาคสนาม
ศึกษาดูงานชุมชนภาคสนามเบื้องตน
ศึกษาดูงานชุมชนภาคสนาม
งานเครือขายทางวิชาการพัฒนาชุมชน สังคมและ
ทองถิ่นสัมพันธครั้งที่ 15
ซื้อวัสดุการเรียนการสอน
อบรมปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
กิจกรรมสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
ปฐมนิเทศ
ปรับพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตรสําหรับนักศึกษา
ชั้นปที่ 1
ศึกษาดูงานการบริหารการจัดการภาครัฐและโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
การสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร
เตรียมความพรอมเพื่อเขาสูการเขารับราชการ
ปจฉิมนิเทศ
บูรณาการการเรียนการสอนกับศิลปวัฒนธรรม

รวมทุกไตรมาส

2558
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
ปริมาณ งบประมาณ
51,420
1 ครั้ง
19,000
2 ครั้ง
12,000
1 ครั้ง
15,000
1 ครั้ง
5,420
87,835
1 ครั้ง
27,600
1 ครั้ง
18,800
1 ครั้ง
18,400
1 ครั้ง
8,000
1 ครั้ง
1 ครั้ง

1 ครั้ง
1 ครั้ง

1 ครั้ง
1 ครั้ง

10,035
5,000
111,410
5,000
11,800

2 ครั้ง

39,120

1 ครั้ง

19,560

1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

18,800
7,000
5,000
5,880

1 ครั้ง

18,800

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

1 ครั้ง
1 ครั้ง

19,000
12,000

2559
ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง

15,000

1 ครั้ง

27,600

18,400
8,000

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง

5,420

1 ครั้ง

18,800

1 ครั้ง
1 ครั้ง

5,000
11,800

10,035
5,000

1 ครั้ง

19,560
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

7,000
5,000
5,880

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ลํา
ดับ
3.8
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7

รวมทุกไตรมาส

2558
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
ปริมาณ งบประมาณ
จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน
2 ครั้ง
18,810
1 ครั้ง
8,810
กิจกรรมสาขาวิชาศิลปกรรม
25,070
ศึกษาดูงานดานศิลปกรรม
1 ครั้ง
17,070
1 ครั้ง
17,070
อบรมเชิงปฏิบัติการดานศิลปะการออกแบบสําหรับนัก 1 ครั้ง
8,000
ปฏิบัติการทางศิลปะ
กิจกรรมสาขาวิชาภาษาไทย
104,640
พัฒนาและสงเสริมการเรียนรูนอกหองเรียนของ
1 ครั้ง
15,000
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปที่ 1
อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนสารคดีและบัณเทิงคดี
1 ครั้ง
20,000
จัดเก็บขอมูลภาคสนามทางภาษาและวรรณกรรม
1 ครั้ง
20,000
บูรณาการทักษะทางภาษาไทยในกิจกรรม (สําหรับ
1 ครั้ง
28,000
1 ครั้ง
28,000
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยทํากิจกรรมชมรมภาษาและ
วรรณศิลป
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
1 ครั้ง
5,000
ปจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
1 ครั้ง
5,000
ซื้อวัสดุการเรียนการสอน
2 ครั้ง
11,640
กิจกรรมสาขาวิชาดนตรี
64,800
จัดซื้อวัสดุและอุปกรณจัดการเรียนการสอน
3 ครั้ง
30,000
1 ครั้ง
10,000
ศึกษาดูงานดานดนตรีและศิลปะที่เกีย่ วของ
2 ครั้ง
24,000
1 ครั้ง
12,000
ซอมอุปกรณครุภัณฑดนตรี
2 ครั้ง
8,000
1 ครั้ง
5,000
พัฒนาวิชาการและวิชาชีพดนตรี
2,800
- กิจกรรมปรับพืน้ ฐานนักศึกษาชั้นปที่ 1
1 ครั้ง
1,000
1 ครัง้
1,000
- กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝกงาน
1 ครั้ง
1,800
กิจกรรมสาขาวิชาศิลปะการแสดง
31,290

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง
10,000

1 ครั้ง

2559
ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง

8,000

1 ครั้ง

5,000

1 ครั้ง

5,820

1 ครั้ง

5,000

15,000
1 ครั้ง
1 ครั้ง

1 ครั้ง

5,820

1 ครั้ง
1 ครั้ง

15,000
12,000

1 ครั้ง

1,800

1 ครั้ง

1 ครั้ง

20,000
20,000

5,000

3,000

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ลํา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

7.1 ทัศนานาฏกรรมไทย สงเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญา
7.2 อบรมเชิงปฏิบัติการการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในงาน
การแสดง
7.3 อบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องลักษณะของนางตลาดใน
ละครชาตรี
7.4 อบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องวิธีการเชิดหนังใหญ
8 กิจกรรมสาขาวิชาภาษาญี่ปุน
8.1 อบรมปรับพื้นฐานนักศึกษา
8.2 อบรมสงเสริมความเขาใจภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน
8.3 สงเสริมและพัฒนาทักษะภาษาญีป่ ุนนอกสถานที่
8.4 ซื้อวัสดุการเรียนการสอนในสาขาวิชา
8.5 พัฒนาทักษะการเรียนรูในศัตวรรที่ 21 สําหรับนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาญีป่ ุน
9 กิจกรรมสาขาวิชานิเทศศาสตร
9.1 การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
9.2 การจัดกิจกรรมการผลิตสื่อเพื่อพัฒนาชุมชน
9.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการถายภาพ
9.4 การจัดกิจกรรมนิเทศปลอยของ
9.5 การจัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศ
9.6 การจัดพิมพวารสารกรุงเกา เรื่องเราอยุธยา
9.7 การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานองคกรวิชาชีพทางนิเทศศาสตร
9.8 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อขาว
10 กิจกรรมสาขาวิชานิติศาสตร
10.1 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาของนักศึกษาชั้นปที่ 1

รวมทุกไตรมาส

2558
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
ปริมาณ งบประมาณ
2 ครั้ง
18,490
1 ครั้ง
12,740

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง

4,800

1 ครั้ง

4,800

1 ครั้ง

4,000

1 ครั้ง

4,000

1 ครั้ง

4,000
41,770
10,800
5,000
10,310
7,660
8,000

1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
2 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
400
2 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

66,880
3,600
9,040
8,320
5,000
3,600
20,000
9,920
7,400
57,920
7,800

1 ครั้ง

3,820

1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

9,040
8,320
5,000

1 ครั้ง

4,960

1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

1 ครั้ง
1 ครั้ง

2559
ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง
5,750

5,000
10,310
3,840

4,960
7,400

1 ครั้ง
400
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ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง

4,000

1 ครั้ง

10,800

1 ครั้ง

8,000

1 ครั้ง

3,600

1 ครั้ง

7,800

3,600
20,000

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ลํา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

10.2 พานักศึกษาดูงาน ณ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาล
ตํารวจ
10.3 ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑศาลไทยและหอจดหมายเหตุ
ประจําป 2559
10.4 ศึกษาดูงานศาลปกครองระยองและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
11 กิจกรรมสาขาวิชาประวัติศาสตร
-ทัศนศึกษารองรอยวัฒนธรรมทวารวดี
12 กิจกรรมสาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม
12.1 -ซื้อวัสดุการเรียนการสอน
12.2 อบรมเชิงปฏิบัติการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสห
วิทยาการอิสลาม
12.3 พานักศึกษาดูงานนอกสถานที่
13 สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น
13.1 วัสดุอุปกรณของสาขาวิชาการปกครองทองถิ่น
13.2 ศึกษาดูงานในรายวิชาการปกครองทองถิ่น
13.3 จัดซื้อตําราทางวิชาการ
13.4 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
13.5 จัดทําเอกสารประกอบการสอน
14 กิจกรรมสาขาวิชาดนตรีสากล
14.1 ซอมเครื่องดนตรี
14.2 อบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีสากล
15 สาขาวิชาภาษาจีน
15.1 ซื้อวัสดุใชประกอบการเรียนการสอน
15.2 จัดทําเอกสารประกอบการสอน

รวมทุกไตรมาส

2558
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง
16,140
1 ครั้ง

12,540

1 ครั้ง

21,440

1 ครั้ง
1 ครั้ง
2 ครั้ง
2 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

16,424
16,424
27,760
13,230
11,400
3,130
39,320
24,520
4,200
2,000
3,600
5,000
20,500
12,500
8,000
10,550
2,700
2,650

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง
1 ครั้ง

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง
16,140

2559
ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

12,540

13,230

24,520
4,200

1 ครั้ง

12,500

1 ครั้ง
1 ครั้ง

2,700
2,650

1 ครั้ง

21,440

1 ครั้ง

16,424

1ครั้ง

9,600

1 ครั้ง

1,800

1 ครั้ง

1,800

1 ครั้ง

1,330

1 ครั้ง

2,000

1 ครั้ง

8,000

1 ครั้ง
1 ครั้ง

3,600
5,000

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ลํา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

15.3 อบรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม
15.4 บัดดี้นักศึกษาไทยจีน
16 กลุม วิชาภูมศิ าสตร
-ซื้อวัสดุการเรียนการสอน
17 กลุม วิชาบรรณารักษศาสตร
-ซื้อวัสดุการเรียนการสอน
18 กลุมวิชาปรัชญาและศาสนา
-ซื้อวัสดุการเรียนการสอน
รวมทั้งสิ้น

รวมทุกไตรมาส

2558
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง
3,200
1 ครั้ง
2,000
1 ครั้ง
2,000
8,400
1 ครั้ง
8,400
1 ครั้ง
8,400
8,400
1 ครั้ง
8,400
1 ครั้ง
8,400
1,400
1 ครั้ง
1,400
1 ครั้ง
1,400
775,789
271,695

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

214,430

2559
ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

178,824
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ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง
3,200

110,840

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลําดับ
1
1.1
1.2

1.3

1.4

2
2.1

2.2

2.3

รายการ
งบดําเนินงาน
กิจกรรมสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ซื้อวัสดุการเรียนการสอน
1.1.1 คาวัสดุ
การแขงขันทักษะการใชภาษาอังกฤษ
1.2.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
-คาใชสอย (เงินรางวัล)
-คาวัสดุ
ศึกษาดูงานนอกสถานที่
1.3.1 คาตอบแทน
-คาวิทยากร
1.3.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
-คาพาหนะ/น้ํามัน/ซอมบํารุง/ทางดวน/
เบี้ยเลีย้ ง
คาวัสดุ
อบรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม
1.4.1 คาตอบแทน
-คาวิทยากร
1.4.2 คาวัสดุ
กิจกรรมสาขาวิชาพัฒนาชุมชน
ฝกวิจัยชุมชนภาคสนาม
2.1.1 คาตอบแทน
- คาวิทยากร
2.1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาน้ํามัน/พาหนะ/เบี้ยเลีย้ ง
- คาวัสดุ
ศึกษาดูงานชุมชนภาคสนามเบื้องตน
2.2.1 คาตอบแทน
-คาวิทยากร
2.2.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาน้ํามัน/พาหนะ/เบี้ยเลีย้ ง
-คาถายเอกสาร
ศึกษาดูงานชุมชนภาคสนาม
2.3.1 คาตอบแทน
-คาวิทยากร
2.3.2 คาวัสดุ
-คาถายเอกสาร

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
ปริมาณรายการ

2

คนๆละ

1

ครั้งๆละ

2
1

คนๆละ
ครั้งๆละ

4

4

4

คนๆละ

คนๆละ

คนๆละ

3

3

9

6

6

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
หนวย (บาท)
775,789
51,420
19,000
2
19,000
12,000
2
12,000
10,000
2,000
15,000
3
3,600
บาท
3,600
11,400
10,000

อัตราตอหนวย
อัตรา

ช.ม.ๆละ

600

1

งานๆละ

1,400

บาท

1

ช.ม.ๆละ
งานๆละ

600
1,820

บาท
บาท

ช.ม.ๆละ

ช.ม.ๆละ

ช.ม.ๆละ
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600

600

600

บาท

บาท

บาท

1,400
5,420
3,600
3,600
1,820
87,835
27,600
21,600
21,600
6,000
3,000
3,000
18,800
10,800
10,800
8,000
5,000
3,000
18,400
14,400
14,400
4,000
4,000

4

3

4

2

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ลําดับ

รายการ

2.4

งานเครือขายทางวิชาการพัฒนาชุมชน
สังคมและทองถิ่นสัมพันธครั้งที่ 15
2.4.1 คาใชสอย
- คาน้ํามัน/พาหนะ/เบี้ยเลีย้ ง/ที่พัก
ซื้อวัสดุการเรียนการสอน
2.5.1 คาวัสดุ
อบรมปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชน
2.6.1 คาตอบแทน
-คาวิทยากร
2.6.2 คาวัสดุ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
ปฐมนิเทศ
3.1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
-คาอาหารวางและเครื่องดืม่
-คาวัสดุ
ปรับพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร
สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1
3.2.1 คาตอบแทน
-คาวิทยากร
3.2.2 คาใชสอย
-คาอาหารวาเครื่องดืม
-คาวัสดุ
ศึกษาดูงานการบริหารการจัดการภาครัฐ
และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
3.3.1 คาตอบแทน
-คาวิทยากร
3.3.2 คาใชสอย
-คาเบี้ยเลี้ยง
-คาพาหนะ
การสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร
3.4.1 คาตอบแทน
-คาวิทยากร
3.4.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
-คาอาหารวางเครื่องดืม่
-คาอาหาร
-คาวัสดุ
เตรียมความพรอมเพื่อเขาสูการเขารับ
ราชการ
3.5.1 คาตอบแทน
-คาวิทยากร
3.5.2 คาใชสอยและคาวัสดุ

2.5
2.6

3
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
ปริมาณรายการ

1

ครั้ง

1

ครั้ง

2

80
1

คนๆละ

คนๆละ
ครั้งๆละ

3

1

ช.ม.ๆละ

1

มื้อๆละ
งานๆละ

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
หนวย (บาท)
8,000
2

อัตราตอหนวย
อัตรา

600

บาท

30
บาท
2,600 บาท

2

คนๆละ

6

ชม.ๆละ

300

80
1

คนๆละ
ครั้งๆละ

2

มื้อๆละ
งานๆละ

30
บาท
3,400 บาท

2

คนๆละ

4

คนๆละ

2

คนๆละ

60
60
1

คนๆละ
คนๆละ
ครั้งๆละ

1

คนๆละ

1

6

ชม.ๆละ
2

6
2
1
1

6

วันๆละ

600
240

ชม.ๆละ

600

มื้อๆละ
มื้อๆละ
งานๆละ

30
50
5,000

ชม.ๆละ
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600

บาท

บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท

8,000
8,000
10,035
10,035
5,000

1

3,600
3,600
1,400
111,410
5,000
5,000
2,400
2,600
11,800

4

3,600
3,600
8,200
4,800
3,400
39,120
7,200
7,200
31,920
1,920
30,000
18,800
7,200
7,200
11,600
3,600
3,000
5,000
7,000
3,600
3,600
3,400

1

4

1,2

1

3

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ลําดับ

รายการ

-คาอาหารวางเครื่องดืม่
-คาวัสดุ
3.6 ปจฉิมนิเทศ
3.6.1 คาตอบแทน
-คาวิทยากร
3.6.2 คาใชสอย
-คาอาหารวางเครื่องดืม่
-คาวัสดุ
3.7 บูรณาการการเรียนการสอนกับ
ศิลปวัฒนธรรม
3.7.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
-คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ
-คาวัสดุ
3.8 จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน
3.8.1 คาวัสดุ
4 กิจกรรมสาขาวิชาศิลปกรรม
4.1 ศึกษาดูงานดานศิลปกรรม (ไตรมาส 1)
4.1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
-คาพาหนะ/เบีย้ เลี้ยง/น้ํามัน/
ซอมบํารุงรถ/ที่พัก/ทางดวน
-คาวัสดุ
4.2 อบรมเชิงปฏิบัติการดานศิลปะการ
ออกแบบสําหรับนักปฏิบัติการทางศิลปะ
4.2.1 คาตอบแทน
4.2.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
-คาอาหาร
-คาวัสดุ
5 กิจกรรมสาขาวิชาภาษาไทย
5.1 พัฒนาและสงเสริมการเรียนรูนอก
หองเรียนของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาไทย ชั้นปที่ 1
5.1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
-คาพาหนะ/เบีย้ เลี้ยง/น้ํามัน/
ซอมบํารุงรถ/ที่พัก/ทางดวน
-คาวัสดุ
5.2 อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนสารคดี
และบัณเทิงคดี
5.2.1 คาตอบแทน
-คาวิทยากร
5.2.2 คาใชสอยและคาวัสดุ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
30 คนๆละ
2
มื้อๆละ
1 ครั้งๆละ
1 งานๆละ
ปริมาณรายการ

1

คนๆละ

30
1

คนๆละ
ครั้งๆละ

3
1
1

อัตราตอหนวย
อัตรา หนวย
30 บาท
1,600 บาท

ชม.ๆละ

600

มื้อๆละ
งานๆละ

30
2,300

บาท
บาท
บาท

| 94

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
1,800
1,600
5,000
3
1,800
1,800
3,200
900
2,300
5,880
3

1

ครั้งๆละ

1

งานๆละ

960

บาท

2

ครั้งๆละ

1

งานๆละ

18,810

บาท

1

ครั้ง

5,880
3,720
2,160
18,810
18,810
25,070
17,070
17,070
12,880

1
1

ครั้ง
ครั้ง

4,190
8,000

38

1

คนๆละ

1

มื้อๆละ

50

บาท

3 คนๆละ
1 ครั้งๆละ

2

15,000
8,000

ครั้ง

1 ครั้งๆละ

4,800
3,200
1,900
1,300
104,640
15,000

1,2

1

10
1

งานๆละ

ช.ม.ๆละ
งานๆละ

7,000

600
2,000

บาท

บาท
บาท

7,000
20,000
18,000
18,000
2,000

3

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ลําดับ
5.3

5.4

5.5

5.6

5.7
6
6.1
6.2

6.3
6.4

7
7.1

รายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
ปริมาณรายการ

จัดเก็บขอมูลภาคสนามทางภาษาและ
วรรณกรรม
5.3.1 คาตอบแทน
-คาวิทยากร
3 คนๆละ
5.3.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
คาใชสอย (คาเบี้ยเลี้ยง)
1
ครัง้
คาวัสดุ
1 ครั้งๆละ
บูรณาการทักษะทางภาษาไทยใน
กิจกรรม (สําหรับนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาไทยทํากิจกรรมชมรมภาษาและ
วรรณศิลป
5.4.1 คาตอบแทน
-คาวิทยากร
4 คนๆละ
5.4.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
1 ครั้งๆละ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
5.5.1 คาตอบแทน
-คาวิทยากร
2 คนๆละ
5.5.2 คาใชสอย/คาวัสดุ
ปจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
5.6.1 คาตอบแทน
-คาวิทยากร
2 คนๆละ
5.6.2 คาใชสอย/คาวัสดุ
ซื้อวัสดุการเรียนการสอน
5.7.1 คาวัสดุ
2 ครั้งๆละ
กิจกรรมสาขาวิชาดนตรี
จัดซื้อวัสดุและอุปกรณจัดการเรียนการ
สอน (ไตรมาส 1-2,4)
6.1.1 คาวัสดุ
ศึกษาดูงานดานดนตรีและศิลปะที่
เกี่ยวของ (ไตรมาส 1-2)
6.2.1 คาใชสอย
- คาพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ที่พัก
ซอมอุปกรณครุภัณฑดนตรี
6.3.1 คาใชสอย
พัฒนาวิชาการและวิชาชีพดนตรี
6.4.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
- กิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาชั้นปที่ 1
- กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝกงาน
กิจกรรมสาขาวิชาศิลปะการแสดง
ทัศนานาฏกรรมไทย สงเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
7.1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
-คาเชารถ
2 ครั้ง

8
1

8

1

3

3
1
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รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
หนวย (บาท)
20,000
3

อัตราตอหนวย
อัตรา

ช.ม.ๆละ

600

บาท

งานๆละ

3,200

บาท

ช.ม.ๆละ
งานๆละ

600
9,200

บาท
บาท

ช.ม.ๆละ

600

บาท

ช.ม.ๆละ

600

บาท

งานๆละ

5,820

บาท

14,400
14,400
5,600
2,400
3,200
28,000

19,200
19,200
8,800
5,000
3,600
3,600
1,400
5,000
3,600
3,600
1,400
11,640
11,640
64,800
30,000
30,000
24,000
24,000
24,000
8,000
8,000
2,800
2,800
1,000
1,800
31,290
18,490
18,490
18,250

1

4

3
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ลําดับ
7.2

7.3

7.4

8.
8.1
8.2

8.3

8.4
8.5

9
9.1

รายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
1 ครั้งๆละ
1
งานๆละ
ปริมาณรายการ

-คาวัสดุ
อบรมเชิงปฏิบัติการการใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรในงานการแสดง
7.2.1 คาตอบแทน
-คาวิทยากร
1 คนๆละ
7.2.2 คาวัสดุ
1 ครั้งๆละ
อบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องลักษณะ
ของนางตลาดในละครชาตรี
7.3.1 คาตอบแทน
-คาวิทยากร
1 คนๆละ
7.3.2 คาวัสดุ
อบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องวิธีการ
เชิดหนังใหญ
7.4.1 คาตอบแทน
-คาวิทยากร
1 คนๆละ
7.4.2 คาวัสดุ
กิจกรรมสาขาวิชาภาษาญี่ปุน
อบรมปรับพื้นฐานนักศึกษา
8.1.1 คาตอบแทน
- คาวิทยากร
3 คนๆละ
อบรมสงเสริมความเขาใจภาษาและ
วัฒนธรรมญี่ปุน
8.2.1 คาตอบแทน
-คาวิทยากร
1 คนๆละ
8.2.2 คาวัสดุ
1 ครัง้ ๆละ
สงเสริมและพัฒนาทักษะภาษาญีป่ ุนนอก
สถานที่
8.3.1 คาตอบแทน
-คาวิทยากร
1 คนๆละ
8.3.2 คาใชสอย
-คาพาหนะ/เบีย้ เลี้ยง/น้ํามัน/
1
ครัง้
ซอมบํารุงรถ/ทางดวน
ซื้อวัสดุการเรียนการสอนในสาขาวิชา
8.4.1 คาวัสดุ
2
ครัง้
พัฒนาทักษะการเรียนรูในศัตวรรที่ 21
1
ครั้ง
สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุน
8.5.1 คาตอบแทน
-คาวิทยากร
1 คนๆละ
8.5.2 คาวัสดุ
กิจกรรมสาขาวิชานิเทศศาสตร
การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 1 ครั้ง
9.1.1 คาตอบแทน

6
1

6

6

6

6
1

6

ชม.ๆละ
งานๆละ

ชม.ๆละ

ชม.ๆละ

ช.ม.ๆละ

ช.ม.ๆละ
งานๆละ

ช.ม.ๆละ
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รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
หนวย (บาท)
บาท
240
4,800

อัตราตอหนวย
อัตรา
240

600
1,200

600

600

600

600
1,400

600

บาท
บาท

บาท

บาท

บาท

บาท
บาท

บาท

3,600
3,600
1,200
4,000
3,600
3,600
400
4,000
3,600
3,600
400
41,770
10,800
10,800
10,800
5,000
3,600
3,600
1,400
10,310

ช.ม.ๆละ

600

บาท

2

2

3,600
3,600
6,710
6,710
7,660
7,660
8,000

8

4

4,800
4,800
3,200
66,880
3,600
3,600

1,2
4

4
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ลําดับ
9.2

9.3

9.4
9.5
9.6
9.7

9.8

10
10.1

10.2

รายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
2 คนๆละ
3
ช.ม.ๆละ
ปริมาณรายการ

อัตราตอหนวย
อัตรา
600

-คาวิทยากร
การผลิตสื่อเพื่อพัฒนาชุมชน
9.2.1 คาตอบแทน
-คาวิทยากร
1
คนๆ ละ
9 ชั่วโมงๆ ละ 600
9.2.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
-คาเบี้ยเลี้ยง
3
คนๆ ละ
2 วันๆ ละ
240
-คาวัสดุ
1 ครั้งๆละ
1
งานๆละ 2,200
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการถายภาพ
9.3.1 คาตอบแทน
-คาวิทยากร
1
คนๆ ละ
6 ชั่วโมงๆ ละ 600
9.3.2 คาใชสอย
-คาเบี้ยเลี้ยง
3
คนๆ ละ
8 ชั่วโมงๆ ละ 120
-คายานพาหนะ/ คาบํารุงรักษา
1
ครั้ง
นิเทศปลอยของ
9.4.1 คาวัสดุ
- คาวัสดุ
1 ครั้งๆละ
1
งานๆละ 5,000
ปจฉิมนิเทศ
คาตอบแทน
-คาวิทยากร
2 คนๆละ
3
ช.ม.ๆละ
600
จัดพิมพวารสารกรุงเกา เรื่องเราอยุธยา
9.6.1 คาใชสอย
-คาจางพิมพวารสาร
1
ครั้งๆ ละ 400 เลมๆ ละ
50
ศึกษาดูงานองคกรวิชาชีพทางนิเทศศาสตร
9.7.1 คาใชสอย
-คาเบี้ยเลี้ยง
4
คน
2
วัน
240
-คายานพาหนะและ คาบํารุงรักษา
2
ครั้ง
4,000
อบรมเชิงปฏิบัติการสื่อขาว
9.8.1 คาตอบแทน
-คาวิทยากร
1
คนๆ ละ
9 ชั่วโมงๆ ละ
600
9.8.2 คาวัสดุ
1 ครั้งๆละ
1
งานๆละ 2,000
สาขาวิชานิติศาสตร
เตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาของนักศึกษาชัน้ ปที่ 1 (ไตรมาส 4)
10.1.1 คาตอบแทน
10.1.2 คาใชสอย
-คาอาหารวาง+เครื่องดืม่
พานักศึกษาดูงาน ณ สถาบันนิตเิ วชวิทยา โรงพยาบาลตํารวจ ประจําป 2559
10.2.1 คาตอบแทน
-คาวิทยากร
10.2.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
-คาพาหนะ/เบีย้ เลี้ยง/น้ํามัน/ซอมบํารุงรถ
-คาวัสดุ

หนวย
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
3,600
9,040
1
5,400
5,400
3,640
1,440
2,200
8,320
1
3,600
3,600
4,720
720
4,000
5,000
1
5,000
5,000
3,600
3
3,600
3,600
20,000
3
20,000
20,000
9,920 1,2
9,920
1,920
8,000
7,400
2
5,400
5,400
2,000
57,920
7,800
4
3,600
4,200
4,200
16,140
2
7,200
7,200
8,940
7,440
1,500
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ลําดับ
10.3

10.4

11
11.1

12
12.1
12.2

12.3

13
13.1
13.2
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ปริมาณหนวยตอ
รวมเปนเงิน
อัตราตอหนวย
หมาย
รายการ
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย (บาท)
ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑศาลไทยและหอจดหมายเหตุ ประจําป 2559
12,540
1
10.3.1 คาตอบแทน
3,600
-คาวิทยากร
3,600
10.3.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
8,940
-คาพาหนะ/เบีย้ เลี้ยง/น้ํามัน/ซอมบํารุงรถ
7,440
-คาวัสดุ
1,500
ศึกษาดูงานศาลปกครองระยองและองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ไตรมาส 3)
21,440
3
10.4.1 คาตอบแทน
7,200
-คาวิทยากร
7,200
10.4.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
14,240
-คาเบี้ยเลี้ยง
1,440
-คาพาหนะ
8,000
-คาวัสดุ
4,800
สาขาวิชาประวัติศาสตร
16,424
ทัศนศึกษารองรอยวัฒนธรรมทวารวดี
16,424
3
11.1.1 คาตอบแทน
7,200
-คาวิทยากร
4 คนๆละ
3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท
7,200
11.1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
9,224
- คาที่พัก/คาเบี้ยเลี้ยง
6,000
- คาวัสดุ
3,224
สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม
27,760
คาวัสดุ
13,230
1
อบรมเชิงปฏิบัติการการใชเทคโนโลยี
11,400 2,3
สารสนเทศเพื่อสหวิทยาการอิสลาม
12.2.1 คาตอบแทน
5,400
-คาวิทยากร
3 คนๆละ
3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท
5,400
12.2.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
6,000
-คาอาการกลางวัน
50 คนๆละ
1
มื้อๆละ
50
บาท
2,500
-คาอาหารวางและเครื่องดืม่
50 คนๆละ
2
มื้อๆละ
25
บาท
2,500
-คาวัสดุ
1 ครั้งๆละ
1
งานๆละ
500 บาท
1,000
พานักศึกษาดูงานนอกสถานที่
3,130 2,3
12.3.1 คาตอบแทน
3,000
-คาวิทยากร
1 คนๆละ
5 ชั่วโมงๆละ 600 บาท
3,000
12.3.2 คาวัสดุ
1 ครั้งๆละ
1
งานๆละ
130 บาท
130
สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น
39,320
วัสดุอุปกรณของสาขาวิชาการปกครอง
24,520
1
ทองถิ่น
13.1.1 คาวัสดุ
1 ครั้งๆละ
1
งานๆละ 24,520 บาท
24,520
ศึกษาดูงานในรายวิชาการปกครอง
4,200
1
ทองถิ่น
13.2.1 คาใชสอย
4,200
-คาเบี้ยเลี้ยง/คาน้ํามัน/คาพาหนะ
4,200
ปริมาณรายการ
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ลําดับ

รายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
ปริมาณรายการ

13.3 จัดซื้อตําราทางวิชาการ
13.3.1 คาวัสดุ
13.4 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
13.4.1 คาตอบแทน
-คาวิทยากร
6 ชั่วโมงๆละ
13.5 จัดทําเอกสารประกอบการสอน
-คาวัสดุ
14 สาขาวิชาดนตรีสากล
14.1 ซอมบํารุงวัสดุอุปกรณดนตรี
14.1.1 คาใชสอย
14.2 อบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีสากล
14.2.1 คาตอบแทน
-คาวิทยากร
14.2.2 คาวัสดุ
15 สาขาวิชาภาษาจีน
15.1 ซื้อวัสดุใชประกอบการเรียนการสอน
15.1.1 คาวัสดุ
1 ครั้งๆละ
15.2 จัดทําเอกสารประกอบการสอน
15.2.1 คาใชสอย
15.3 อบรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม
15.3.1 คาตอบแทน
-คาวิทยากร
1 คนๆละ
3 ชั่วโมงๆละ
15.3.2 คาวัสดุ
2 ครั้งๆละ
1
งานๆละ
15.4 บัดดี้นักศึกษาไทยจีน
15.4.1 คาวัสดุ
16 กลุมวิชาภูมิศาสตร
คาวัสดุ
-ซื้อวัสดุการเรียนการสอน
1 ครั้งๆละ
(หมึกปริ๊นเตอร /กระดาษ A4)
17 กลุมวิชาบรรณารักษศาสตร
คาวัสดุ
-ซื้อวัสดุการเรียนการสอน
1 ครั้งๆละ
(หมึกปริ๊นเตอร)
18 กลุมววิชาปรัชญาและศาสนา
คาวัสดุ
-ซื้อวัสดุการเรียนการสอน
1 ครั้งๆละ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการเฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน

อัตราตอหนวย
อัตรา

หนวย

600

บาท

600
700

บาท
บาท

8,400

8,400

1,400

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1 เพื่อพัฒนานักศึกษาในสาขาวิชาตาง ๆ ใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับในสังคมอยางแพรหลาย
8.2 เพื่อใหนักศึกษามีคุณลักษณะและคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค
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รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
2,000
2
2,000
3,600
4
3,600
3,600
5,000
5,000
20,500
1
12,500
12,500
8,000
7,200
7,200
800
10,550
2,700
1
2,700
2,650
1
2,650
3,200
4
1,800
1,800
1,400
2,000
2,000
8,400
1
8,400
8,400
8,400
8,400
8,400
1,400
1,400
1,400
775,789

1
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9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่ไดรับการพัฒนามีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80
9.1.2 บัณฑิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีความรูความเขาใจจากการพัฒนาไมนอยกวารอยละ 80
9.1.3 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่ไดรับการพัฒนาสามารถนําความรูไปใชไดไม
นอยกวา รอยละ 75
9.2 เกณฑการประเมินผลที่ถือวาดี
9.2.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
9.3.2. การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา
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162434101800 โครงการจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบดําเนินงาน
247,630 บาท
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศษสตร (ผศ.หทัยรัตน ทรรพวสุ)

1. หลักการและเหตุผล
งานจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนภารกิจที่ตองสนับสนุนการจัดการศึกษาใหกับ
นักศึกษา อาจารย ตลอดจนการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตามภาระหนาที่ของ พ.ร.บ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาประเทศแผนการพัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และความ
ตองการของสังคมและทองถิ่น ซึ่งปจจุบันสังคมและทองถิ่นยังมีปญหาขาดแคลนบัณฑิตดานสังคมศาสตรที่มี
คุณภาพในสาขาวิชาเอกตาง ๆ ที่สอดคลองกับการจัดการศึกษา
ในปการศึกษา 2557-2558 หรือ ปงบประมาณ 2558 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีภารกิจในการจัด
การศึกษาใหแกนักศึกษาใน 14 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาศิลปกรรม สาขาวิชานาฏศิลปการละคร สาขาวิชาพัฒนา
ชุมชน สาขาวิชานิเทศศาสตร สาขาวิชารัฐประสาสนศาสตร สาขาวิชานิติศาสตร สาขาวิชาภาษาญี่ปุน สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาดนตรี สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาประวัติศาสตร สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น สาขา
วิชาสหวิทยาการอิสลาม และสาขาวิชาดนตรีสากล
จากวัตถุประสงค หลักการ ภารกิจ และขอมูลดังกลาว คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงจําเปนตองใช
งบประมาณในการจัดการศึกษา เพื่อการดําเนินงานใหบรรลุผลตามวัตถุประสงค และภารกิจเพื่อการรับนักศึกษา
ใหม และการผลิตบัณฑิตดานสังคมศาสตร พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งสนับสนุนดานวิชาการแก
นักศึกษา และคณาจารย ใหบรรลุวัตถุประสงคและมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหการจัดการเรียนการสอนสามารถดําเนินการไปตามภารกิจที่กําหนด
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สกอ.
องคประกอบที่ 1 (ระดับคณะ) การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 ก.พ.ร.

ตัวชี้วัดที่ 4.1 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต
ตัวชี้วัดที่ 4.2 ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา
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 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนที่ 2 เรงรัดแกไขปญหาสําคัญเรงดวน
กลยุทธที่ 8 พัฒนาคุณภาพการศึกษา
เปาประสงคที่ 2 พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค มีคุณภาพเปน
ที่ยอมรับของผูใชบัณฑิต
ตัวชี้วัดที่ 8.2 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต

4. เครือขายความรวมมือ
ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1. เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
ปริมาณ หนวยนับ
1.1 จํานวนสาขาวิชาที่มีคาวัสดุฝกปฏิบัติ
2
สาขา
1.2 จํานวนสาขาวิชาที่มีคาวัสดุฝกประสบการณวิชาชีพ
4
สาขา
1.3 จัดวิทยากรบรรยาย
14
สาขา
2. เปาหมายเชิงคุณภาพ
1. การจัดการเรียนการสอนสามารถดําเนินการไปตามภารกิจที่กําหนด รอยละ 80
2. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีวัสดุฝกปฏิบัติและฝกประสบการณวิชาชีพตาม
หลักสูตรทุกสาขาวิชา รอยละ 80
3. เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ .....36.09......เปนเงิน..... 89,365... .บาท
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจายรอยละ .....48.03......เปนเงิน.....118,945......บาท
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจายรอยละ .....9.13.......เปนเงิน.....22,600.........บาท
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.58 – ก.ย.58) เบิกจายรอยละ .....6.75........เปนเงิน.....16,720.........บาท

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

| 103

6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1
2
3

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
จัดซื้อวัสดุฝกปฏิบัติ
จัดเตรียม/ฝกประสบการณวิชาชีพ
จัดวิทยากรบรรยาย
รวมทั้งสิ้น

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ

งบประมาณ

2 ครั้ง 68,270
4 ครั้ง 75,560
14 ครั้ง 103,800
247,630

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง
1 ครั้ง
3 ครั้ง

33,405
15,760
40,200
89,365

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง
1 ครั้ง
7 ครั้ง

34,865
36,680
47,400
118,945

2559

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

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง
2 ครั้ง

1 ครั้ง
1 ครั้ง

15,400
7,200
22,600

7,720
9,000
16,720
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลําดับ

1

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1

2.2.2
2.2.3.
2.3
2.3.1

2.4
2.4.1
2.4.1.1

รายการ
งบดํานินงาน
จัดซื้อวัสดุฝกปฏิบัติและการเรียนการ
สอน
1.1 สาขาวิชาศิลปกรรม
1.2 สาขาวิชานิเทศศาสตร
จัดกิจกรรมเตรียม/ฝกประสบการณวิชาชีพ
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
จัดทําคูมือการฝกประสบการณวิชาชีพการ
พัฒนาชุมชน (ไตรมาส 1)
2.1.1.1 คาวัสดุ
จัดสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพการ
พัฒนาชุมชน (ไตรมาส 3)
2.1.2 คาตอบแทน
สาขาวิชาภาษาญี่ปนุ
เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
2.2.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
-คาใชสอย(คาเบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/ทางดวน/
บํารุงรถ
-คาวัสดุ
นิเทศน.ศ.ฝกประสบการณวิชาชีพ
2.2.2.1 คาใชสอย (คาเบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/
ทางดวน/บํารุงรถ)
สัมมนากอนและหลังฝกประสบการณ
วิชาชีพ
-คาวัสดุ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษ
2.3.1.1 คาตอบแทน
-คาวิทยากร
2.3.1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
-จางทําสมุดรายงานฝกประสบการวิชาชีพ
-(คาเบี้ยเลีย้ ง/พาหนะ/ทางดวน/บํารุงรถ)
-คาวัสดุ
สาขาวิชาภาษาไทย
เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทาง
ภาษาไทย
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปที่ 4
รุน 1/55
2.4.1.1.1 คาตอบแทน
-คาวิทยากร

ปริมาณรายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ

ปริมา
หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
ณ

อัตราตอ
หนวย

รวมเปน
เงิน
งบประมา
อัตรา หนวย
ณ(บาท)
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หมายเหตุ

68,270
1

56,180 ไตรมาส 1,2
12,090 ไตรมาส 1
75,560
10,400
5,000 ไตรมาส 1

ครั้ง

5,000
5,400

ไตรมาส 3

3

คนๆละ

3

ช.ม.ๆละ

600

บาท

5,400
20,160
5,760 ไตรมาส 1
5,760
2,500

1

ครั้งๆละ

1

งานๆละ

760

บาท

3,260
9,520 ไตรมาส 2,4
9,520
4,880 ไตรมาส 2

1

ครั้งๆละ

1

งานๆละ

4,880

บาท

1

คนๆละ

3

ช.ม.ๆละ

600

บาท

40

เลม

1

เลมๆละ

50

บาท

1

ครั้งๆละ

1

งานๆละ

1,200 บาท

4,880
15,000 ไตรมาส 2
15,000
1,800
1,800
13,200
2,000
10,000
1,200
30,000
10,000 1,4
5,000

2

คนๆละ

3

ช.ม.ๆละ

600

บาท

3,600
3,600

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ลําดับ

2.4.1.2

2.4.2
2.4.2.1
2.4.2.2
2.4.2.3

3.

รายการ
2.4.1.1.2 คาใชสอย/คาวัสดุ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปที่ 4
รุน 1/56
2.4.1.2.1 คาตอบแทน
-คาวิทยากร
2.4.1.2.2 คาใชสอย/คาวัสดุ
ฝกประสบการณวิชาชีพทางภาษาไทย
ปฐมนิเทศนักศึกษา
2.4.2.1.1 คาตอบแทนวิทยากร
2.4.2.1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
นิเทศนักศึกษา
2.4.2.2.1 คาใชสอย (คาน้ํามัน/
คาพาหนะ)
ประชุมสัมมนาโครงการ/นําเสนอผลงาน
นักศึกษา
2.4.2.3.1 คาตอบแทนวิทยากร
2.4.2.3.2 คาใชสอย/คาวัสดุ
จัดวิทยากรบรรยาย
3.1 คาตอบแทน
3.1 สาขาวิชาดนตรี
3.2 สาขาวิชานิติศาสตร
3.3 สาขาวิชานิเทศศาสตร
3.4 สาขาวิชาประวัติศาสตร
3.5 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
3.6 สาขาการพัฒนาชุมชน
3.7 สาขาวิชาภาษาญี่ปุน
3.8 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3.9 สาขาวิชาภาษาไทย
3.10 สาขาวิชาดนตรีสากล
3.11 สาขาวิชาปกครองทองถิ่น
3.12 สาขาวิชาศิลปกรรม
3.13 สาขาวิชาศิลปะการแสดง
3.14 สาขาวิชาภาษาจีน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ปริมาณรายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ

ปริมา
หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
ณ

อัตราตอ
หนวย

รวมเปน
เงิน
งบประมา
อัตรา หนวย
ณ(บาท)
1,400
5,000

2

คนๆละ

3

ช.ม.ๆละ

600

บาท

2

คนๆละ

3

ช.ม.ๆละ

600

บาท
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หมายเหตุ

3,600
3,600
1,400
20,000 2,3
5,000
3,600
1,400
5,000
5,000
10,000

2

คนๆละ

6

ช.ม.ๆละ

600

บาท

2
12
6
6
10
18
32
6
24
30
12
3
9
3

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
600
600
600
600
600
600

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

หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการเฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1 การจัดการเรียนการสอนสามารถดําเนินการไปตามภารกิจที่กําหนด
8.2 นักศึกษาไดรับความรูเพิ่มขึ้นจากการเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกมาใหความรูในชั้นเรียน

7,200
2,800
103,800
103,800
1,200
7,200
3,600
3,600
6,000
10,800
19,200
3,600
14,400
18,000
7,200
1,800
5,400
1,800
247,630

ไตรมาส 2
ไตรมาส1-4
ไตรมาส 2
ไตรมาส 2
ไตรมาส 1,2,4
ไตรมาส 1,2
ไตรมาส 1,2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 1,2
ไตรมาส 1,2
ไตรมาส 2,4
ไตรมาส 3
ไตรมาส 1,2
ไตรมาส 2

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 การจัดการเรียนการสอนสามารถดําเนินการไปตามภารกิจที่กําหนด รอยละ 80
9.1.2 นักศึกษาไดรับความรูเพิ่มขึ้นจากการเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกมาใหความรูในชั้นเรียน รอย
ละ 80
9.2 เกณฑการประเมินผลที่ถือวาดี
9.2.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
9.3.2. การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
162434101900 โครงการมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรวิชาการ
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:
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ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบดําเนินการ
260,000 บาท
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ผศ.หทัยรัตน ทรรพวสุ)

1. หลักการและเหตุผล
คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ทํ า การสอนศาสตร ด า น
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในสาขาวิชาตาง ๆ 14 สาขาวิชาและ 3 กลุมวิชา มีอาจารยผลิตผลงานดานการสอน
การวิจัย ในสาขาของตนเอง และมีผลงานนักศึกษาเปนที่ประจักษ เพื่อเปนการเผยแพรผลงานของอาจารยนักศึกษา
ในรอบปที่ผานมา ประกอบดวยการแสดงศักยภาพในศาสตรตาง ๆ ในอันที่จะพัฒนาการเรียนการสอน การบริการ
วิชาการแกทองถิ่น เปนศูนยกลางการเรียนรูดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และเตรียมความพรอมในการให
ความรู เผยแพร การเข าร ว มเปน สมาคมอาเซีย น ในป 2558 นี้ การจัดโครงการมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
วิชาการ จึงเปนการสนองตอบทั้งงานดานวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร จึงไดกําหนดจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเปนการแสดงศักยภาพความพรอมในทางวิชาการ และการ
เตรียมพรอมการเปนผูนําทางวิชาการในการใหความรูแกทองถิ่น ชุมชน ใหมีความรูความเขาใจและเตรียมพรอมสูการ
เปนประชาคมอาเซียนในเวลาอันใกลนี้
2. วัตถุประสงค
1.เพื่อเผยแพรผลงานทางวิชาการของอาจารยและนักศึกษา
2.เพื่อสงเสริมและสนับ สนุ นกิ จกรรมใหชุมชนมีสว นรวมในการแสดงความรู ความสามารถดานวิช าการที่
เกี่ยวของกับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สกอ.

องคประกอบที่ 5 (ระดับคณะ) การบริหารจัดการ
ตัวบงชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน
และเอกลักษณของคณะ

 สมศ.

ตัวชี้วัดที่ 7 ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ
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 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในดวงใจของทองถิ่น
กลยุทธที่ 2 ใกลชิด
เปาประสงคที่ 1 บุคลากรและหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีความ
ศรัทธาและยอมรับในศักยภาพของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความพึงพอใจของทองถิ่นที่มีตอมหาวิทยาลัย
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1. เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1.1 จํานวนผูเขารวมสัมมนาวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1.2 มีวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ปริมาณ หนวยนับ
200
คน
1
เลม

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ
1. มีการเผยแพรผลงานทางวิชาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รอยละ 80
3. เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ ....76.92 %..เปนเงิน.....200,000.......บาท
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ ...23.08 %...เปนเงิน.....60,000..........บาท

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1
2

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
งานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรวิชาการ
จัดทําวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตรฯ
รวมทั้งสิ้น

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง 200,000
1 ครั้ง 60,000
260,000

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง

200,000
200,000

2559

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

1 ครั้ง

60,000
60,000

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลําดับ

รายการ

ปริมาณหนวยตอ
รวมเปนเงิน
อัตราตอหนวย
หมาย
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย (บาท)
ปริมาณรายการ

1 งานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรวิชาการ
งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน
-คาตอบแทน
6 คนๆละ 6 ช.ม.ๆละ 600 บาท
1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
-คาใชสอย
-คาวัสดุ
2 จัดทําวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร
2.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการฌฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1 อาจารยและนักศึกษาไดแสดงผลงานวิชาการเพิ่มขึ้น
8.2 มีวารสารวิชาการเผยแพรตามที่กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 อาจารยและนักศึกษาไดแสดงผลงานวิชาการเพิ่มขึ้น รอยละ 80
9.1.2 มีวารสารวิชาการเผยแพร จํานวน 1 เลม
9.2 เกณฑการประเมินผลที่ถือวาดี
9.2.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสํารวจความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม

200,000
200,00
21,600
21,600
178,400
60,000
118,400
60,000
60,000
260,000

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
162434102000 โครงการพัฒนาบุคลากรสาขารัฐประศาสนศาสตร
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
 งบ บ.กศ.
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:
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ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูส ําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบดําเนินงาน
56,420 บาท
อาจารยกมลวรรณ วรรณธนัง

1. หลักการและเหตุผล
สาขาวิช ารัฐ ประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีพันธกิจหลักคือการผลิตบัณฑิตเพื่อ
ปฏิ บัติ งานในหน วยงานภาครั ฐและเอกชน ทํ า วิจัย บริการวิช าการแกสังคม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้
การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ จําเปนตองมีการจัดกิจกรรมที่เกิดประโยชนแกนักศึกษา และพัฒนาศักยภาพของผูสอน
รวมทั้งการจัดใหมีทรัพยากรที่เอื้อตอการจัดการเรียนการสอนที่เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้นสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
จึงจัดโครงการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรขึ้น เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
ทั้งของคณะ มหาวิทยาลัย และตรงตามวัตถุประสงคของหลักสูตร
2. วัตถุประสงค
1.เพื่อพัฒนาศักยภาพผูสอนของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
2.เพื่อจัดหาทรัพยากรที่เอื้ออํานวยตอการจัดการเรียนการสอนที่เกิดประสิทธิภาพของสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ.2557 – 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
ประเด็นยุทธศาสตร 2 พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ผลงานวิชาการ การวิจัย การบริการ
วิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธที่ 1 พัฒนาและเพิ่มจํานวนงานวิจัยใหมีมาตรฐานและสามารถพัฒนาทองถิ่น
กลยุทธที่ 2 พัฒนาผลงานวิชาการและผลงานสรางสรรคใหไดรับการยอมรับ
สกอ.
องคประกอบที่ 7
ตัวบงชี้ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันการเรียนรู

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
4. เครือขายความรวมมือ
ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูสอนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

ปริมาณ
2
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หนวยนับ
กิจกรรม

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
1. อาจารยสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรไดรับการพัฒนา
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมีทรัพยากรที่เหมาะสม เอื้ออํานวยตอการจัดการเรียนการสอน
3.เปาหมายเชิงเวลา
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ 30.87
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ 29.24
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ 21.27
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ 18.62

เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน

17,420 บาท
16,500 บาท
12,000 บาท
10,500 บาท

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ

ลํา
ดับ
1
1.1
1.2

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูสอนสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร

ประชุมวิชาการรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรแหงชาติ
การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

2 ครั้ง

56,420

1ครั้ง
1 ครั้ง
2

17,420
39,000

1ครั้ง

17,420

56,420

1

17,420

2559

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

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

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

16,500
16,500

12,000
12,000

10,500
10,500

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
ปริมาณรายการ

1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูสอนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
1.1 ประชุมวิชาการรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรแหงชาติ
งบดําเนินงาน
1.1.1 คาใชสอย
- คาพาหนะ
1
ครั้ง
- คาเบี้ยเลีย้ ง
1
ครั้ง
- คาลงทะเบียน
1
ครั้ง
- คาที่พัก
1
ครั้ง
1.2 การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร
งบดําเนินงาน
1.2.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาจางเก็บรวบรวมขอมูลและ
3
ครั้งๆละ
1 งานๆละ
วิเคราะหขอมูล
- คาเขาเลม
6
เลมๆละ
1 งานๆละ
- คาพิมพเอกสาร
-คาถายเอกสาร
-คาวัสดุอุปกรณ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน

อัตราตอหนวย
อัตรา หนวย

5,000
1,920
6,000
4,500

บาท
บาท
บาท
บาท

4,000 บาท
250 บาท
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รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
56,420
17,420
17,420
17,420
5,000
1,920
6,000
4,500
39,000
39,000
39,000
12,000
1,500
9,000
9,000
7,500

56,420

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ทําใหเกิดการพัฒนาศักยภาพผูสอนของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 ศูนยภาษาสามารถมีเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะทดแทนเครื่องเกาที่ชํารุด ซึ่งไมอาจซอมแซมได
เพื่อใหบริการแกนักศึกษาไดเต็มศักยภาพ
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 | 115
162434102100 โครงการพัฒนาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสูสากล
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการตอเนื่องจากปที่แลว คือ โครงการที่มีลักษณะตอเนื่องจากปที่ผานมา
อาจเปนโครงการที่ไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดียว

ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรที่ 1 การฟนฟูความเชือ่ มั่นและเรงรัดการวางรากฐานที่ดขี องประเทศ
แผนงบประมาณ:
1.5 การดําเนินการตามกรอบขอตกลงประชาคมอาเซียน
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการเสริมสราง
ความสัมพันธ และพัฒนาความรวมมือกับประเทศในภูมภิ าค
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการเสริมสราง
ความสัมพันธ และพัฒนาความรวมมือกับประเทศในภูมภิ าค
ผลผลิต:
โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:
1.จํานวนนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปเขารับการอบรมดาน
ภาษา การแลกเปลีย่ นอาจารยและนักศึกษา
2.ผูเขารวมโครงการมีทักษะดานภาษาเพิ่มขึ้น
งบประมาณหมวดรายจาย:
งบบุคลากร, งบดําเนินงาน, งบลงทุน, งบเงินอุดหนุน, งบรายจายอืน่
วงเงินงบประมาณ:
100,000 บาท
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:
หนวยงาน: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ผูรับผิดชอบ: ผศ.หทัยรัตน ทรรพวสุ

1. หลักการและเหตุผล
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีภารกิจ หนาที่และความรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนใหแก
นักศึกษาโดยการจัดการเรียนรูตามมาตรฐานวิชาการ รวมทั้งเนนการสนับสนุนใหมีการพัฒนาศักยภาพทางดานภาษา
ของอาจารย นักศึกษาและสงเสริมความเขาใจอันดีระหวางผูทิ่อยูตางวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาใหอยูในระดับสากล
นโยบายทางดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของประเทศ ไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานที่สําคัญ
ประการหนึ่งคือการสงเสริมความรวมมือดานการศึกษาและการวิจัยกับองคกร/สถาบันการศึกษาตางประเทศ แนวทาง
ในการทําใหเกิดความรวมมือระหวางองคกร หนวยงานมีหลายกิจกรรม กิจกรรมหนึ่งที่จะสนับสนุนศักยภาพทางดาน
ภาษาของนักศึกษาและสงเสริมความเขาใจอันดีระหวางสังคมตางวัฒนธรรมไดแก การแลกเปลี่ยนเผยแพรวัฒนธรรม
โดยผ านการใช ภ าษาต า งประเทศ ดั งนั้ นการใหนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดมีโ อกาสเขารว ม
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยตางประเทศที่ทําความรวมมือทางวิชาการตอกันจึงเปนสิ่งสําคัญตอการ
บูร ณการองค ความรู ดา นศิล ปวั ฒนธรรมไทยกั บ การจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจ กรรมนักศึ กษาของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตลอดจนเปนการแสดงถึงศักยภาพของการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
เพื่ อ ให บ รรลุ ต ามภารกิ จ ดั ง กล า วคณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร จึ ง จั ด ทํ า โครงการพั ฒ นาคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสูสากลเพื่อดําเนินการตามเปาหมายที่ตั้งไว
2. วัตถุประสงค

1. เพื่อสนับสนุน สงเสริม นักศึกษา อาจารย ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนองคความรูและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทย
ใหกับองคกรในตางประเทศและประเทศประชาคมอาเซียนอื่นๆ
2. เพื่อสนับสนุน สงเสริม นักศึกษาไดพัฒนาศักยภาพดานภาษาตางประเทศในเชิงปฏิบัติ
3. เพื่อสงเสริมการประชาสัมพันธศักยภาพระดับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจ
กลยุทธที่ 17 การเสริมสรางบทบาท ศักยภาพในอาเซียนและสากล
เปาประสงคที่ 1. ยกระดับมหาวิทยาลัยใหมีการพัฒนาสูสากล
ตัวชี้วัดที่ 17.5. จํานวนเครือขาย/โครงการหรือกิจกรรมความรวมมือกับ
ตางประเทศหรือกลุมประเทศอาเซียนเพิ่มขึ้น
4. เครือขายความรวมมือ
 มีเครือขาย
 มีเครือขายเดิม
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สํานักงานเขตเมืองซาไก จังหวัดโอซากา ประเทศญี่ปุน

5. เปาหมาย

1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
ปริมาณ
1
นักศึกษาและ/หรืออาจารยชาวไทยคณะมนุษยศาสตรและ
1
สังคมศาสตรไดเขารวมกิจกรรมตามที่กําหนดในขอตกลงความรวมมือระหวาง
2

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับมหาวิทยาลัยตางประเทศ

เครือขายความรวมมือทางวิขาการในตางประเทฟส

1

หนวยนับ
ครั้ง
แหง

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีเครือขายทางวิชาการเพิ่มขึ้น
2.2นักศึกษาและ/หรืออาจารยที่เขารวมโครงการมีความรูทางดานภาษาและวัฒนธรรมตางประเทศเพิ่ม
มากขึ้นและนําไปใชไดรอยละ 80
2.3นักศึกษาและ/หรืออาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่เขารวมโครงการมีความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 80
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ 49.40 เปนเงิน 49,400 บาท
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ 50.60 เปนเงิน 50,600 บาท

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1

2

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
นักศึกษาและ/หรืออาจารยชาวไทยคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดเขารวมกิจกรรม

ตามที่กําหนดในขอตกลงความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับมหาวิทยาลัย
ตางประเทศ
การทําความรวมมือทางวิชาการกับเครือขายใน
ตางประเทศ
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

2559

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

1 ครั้ง

50,600

1 ครั้ง

49,400

1 ครั้ง

49,400

2 ครั้ง

100,000

1 ครั้ง

49,400

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง
50,600

1 ครั้ง

50,600

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ

ปริมาณรายการ
ปริมาณ

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)

อัตราตอหนวย

1 นักศึกษาและ/หรืออาจารยชาวไทยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดเขารวม
กิจกรรมตามความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับมหาวิทยาลัย
หรือองคกรในตางประเทศ
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
-คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาที่พัก
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
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100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1 นักศึกษามีองคความรูทั้งดานภาษาและวัฒนธรรมตางประเทศเพิ่มขึ้น
8.2 นักศึกษาไดพัฒนาศักยภาพภาษาตางประเทศเชิงปฏิบัติการ และมีสวนรวมในการประชาสัมพันธ
ศักยภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
8.3 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีเครือขายทางวิชาการในตางประเทศเพิ่มขื้น
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 นักศึกษาที่เขารวมโครงการมีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80
9.1.2 นักศึกษาที่เขารวมโครงการมีความรูความเขาใจจากการเขารวมโครงการไมนอย
กวารอยละ 80
9.1.3 นักศึกษาที่เขารวมโครงการมีความรูและประสบการณนําไปใชประโยชนไดไมนอยกวา
รอยละ 75
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1. การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา
9.3.2 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสํารวจความพึงพอใจของผูมีสวนรวมในกระบวนการจัดกิจกรรม
ทุกระดับ
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162434102200 โครงการบริหารและจัดการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบดําเนินงาน
279,786 บาท
ผศ.หทัยรัตน ทรรพวสุ

1. หลักการและเหตุผล
ในการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหบรรลุวัตถุประสงคในการปฏิบัติตามพันธกิจ
อยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองใชวัสดุ อุปกรณ และสาธารณูปโภค รวมทั้งคาใชสอยตาง ๆ เพื่อสนับสนุนงาน
วิชาการและการบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมและเพียงพอกับภาระงาน ทั้งดานงานจัดการเรียนการสอน
งานวิจัย งานบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอื่นๆตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการของ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ที่มีพันธกิจสําคัญคือ การผลิตบัณฑิต การบริหารงานสํานักงาน และการ
ใหบริการและสนับสนุนการเรียนการสอน แกอาจารย บุคลากร และนักศึกษา
ดวยเหตุผลดังกลาว คณะจึงจําเปนตองจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ซอมแซมบํารุงครุภัณฑทางการศึกษาและ
สํานักงาน ตลอดจนตองติดตอราชการกับหนวยงานภายนอก รับรูขาวสาร เดินทางไปราชการ เชิญวิทยากรมา
บรรยาย และตองใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการตาง ๆ เพื่อการดําเนินงานของสํานักงานและการบริการทาง
การศึกษาตามพันธกิจดังกลาว ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรดําเนินงานตามพันธกิจไดอยาง
ครบถวน
2. เพื่อใหการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สกอ.

องคประกอบที่ 5 (ระดับคณะ) การบริหารจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 5.1 การบริหารงานของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ
กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

| 120

 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนที่ 2 เรงรัดแกไขปญหาสําคัญเรงดวน
กลยุทธที่ 8 พัฒนาคุณภาพการศึกษา
เปาประสงคที่ 5 พัฒนาความพรอมหองเรียน หองปฏิบัติการและสื่อการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ 8.16 ความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาที่มีตอหองเรียน หองปฏิบัติการ
และอุปกรณไมนอยกวารอยละ 80
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย

1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1.1 มีการซอมบํารุงอุปกรณ ครุภณ
ั ฑในการปฏิบัติงาน
1.2 มีคาสาธารณูปโภคใชในการติดตอราชการ
1.3 มีหนังสือพิมพบริการคณาจารยและนักศึกษาภายในคณะ
1.6 มีการจัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
1.7 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน/การเรียนการสอน/ซอมบํารุง/งานบานงานครัว
1.8 มีประกันสังคมอาสาสมัครชาวจีน
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 คณะมีการดําเนินการตามเปาหมายที่กําหนดไวทุกกิจกรรม รอยละ 80

ปริมาณ
5
12
12
10
10
10

หนวยนับ
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ ......20.87 %..เปนเงิน.....58,400....บาท
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ .....26.17 %....เปนเงิน......73,221..บาท
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ ....28.37 %...เปนเงิน....79,365....บาท
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ ......24.59 %...เปนเงิน......68,800....บาท

6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1
2
3
4
5
6

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
ซอมบํารุงอุปกรณ ครุภณ
ั ฑในการปฏิบัติงาน
มีคาสาธารณูปโภคใชในการติดตอราชการ
มีหนังสือพิมพบริการคณาจารยและนักศึกษาภายในคณะ
จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
จัดซื้อวัสดุสํานักงาน/การเรียนการสอน/งานบานงานครัว/
ซอมบํารุง
คาประกันสังคมอาสาสมัครชาวจีน

รวมทั้งสิ้น
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รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ
5 ครั้ง
12 ครั้ง
12 ครั้ง
10 ครัง้
8 ครั้ง

60,000
15,000
7,200
85,250
106,336

10 ครั้ง

6,000

279,786

2558

2559
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ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง
9,000
3 ครั้ง
3,750
3 ครั้ง
1,800
2 ครั้ง
17,050
25,000

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
2 ครั้ง
13,000
3 ครั้ง
3,750
3 ครั้ง
1,800
3 ครั้ง
25,575
2 ครั้ง
27,296

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง
23,000
3 ครั้ง
3,750
3 ครั้ง
1,800
3 ครั้ง
25,575
2 ครั้ง
24,040

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง
15,000
3 ครั้ง
3,750
3 ครั้ง
1,800
2 ครั้ง
17,050
2 ครั้ง
30,000

3 ครัง้

3 ครั้ง

2 ครั้ง

2 ครั้ง

1,800
58,400

1,800

73,221

1,200
79,365

1,200
68,800
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
รายการ
ดับ
1. ซอมบํารุงอุปกรณ ครุภัณฑในการ

2

3

4

5

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยนับ ปริมาณ หนวยๆละ
ปริมาณรายการ

ปฏิบัติงาน
งบดําเนินงาน
1.1 คาใชสอย
-คาจางซอมบํารุง
มีคาสาธารณูปโภคใชในการติดตอ
ราชการ (คณะ+ศูนยภาษา)
งบดําเนินงาน
2.1 คาสาธารณูปโภค
-คาโทรศัพท/แสตมป
มีหนังสือพิมพบริการคณาจารยและ
นักศึกษาภายในคณะ
งบดําเนินงาน
3.1 คาวัสดุ
-คาวัสดุ
จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
งบดําเนินงาน
4.1 คาตอบแทน
-คาเบี้ยประชุม/คาพาหนะเหมาจาย
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
4.2 คาใชสอย
-คาอาหารวาง
จัดซื้อวัสดุสํานักงาน/การเรียนการ
สอน/งานบานงานครัว/ซอมบํารุง
งบดําเนินงาน
5.1 คาใชสอยและคาวัสดุ

6 คาประกันสังคมอาสาสมัครชาวจีน

งบดําเนินงาน

6.1 คาใชสอย
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการเฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน

อัตราตอหนวย
อัตรา

หนวย
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รวมเปนเงิน
งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)
60,000
60,000
60,000
60,000
15,000
15,000
15,000
15,000
7,200
7,200
7,200
7,200
85,250
85,250
80,000
80,000
5,250
5,250
106,336
106,336
106,336
6,000
6,000
6,000
279,786

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรดําเนินงานตามพันธกิจไดอยางครบถวน
8.2 การบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 คณะมีการบริหารจัดการทุกกิจกรรมตามที่กําหนด รอยละ 80
9.2 เกณฑการประเมินผลที่ถือวาดี
9.2.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสํารวจความพึงพอใจของเจาหนาที่ บุคลาการ และนักศึกษา
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แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
162434102300 โครงการจัดซื้อครุภัณฑของศูนยภาษา
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:
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ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาทีจ่ บการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบดําเนินงาน
42,120
อาจารยเอกรัตน คณาพร

1. หลักการและเหตุผล
ศูนยภาษาเปนหนวยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภารกิจในการใหบริการวิชาการ สราง
เสริมความรูทางดานภาษา สนับสนุนทักษะการเรียนรูภาษาดวยตนเองของนักศึกษา บุคลากรภายใน ตลอดจนผูสนใจ
ซึ่งไดมีการใชโปรแกรมเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตนเองคือ โปรแกรม Ellis เปนหลัก ซึ่งตองใชคอมพิวเตอรจํานวน 40
เครื่องเพื่อใหเพียงพอตอการเขาใชงานของนักศึกษา แตเนื่องจากครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะภายในศูนยชํารุด
โดยเจาหนาที่ของศูนยภาษาไดทําการซอมแซมมาหลายครั้งจนเกินมูลคาของเครื่องแลว จึงจําเปนตองจัดซื้อครุภัณฑ
ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะดังกลาว เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น
ในปงบประมาณ พ.ศ.2559 ศูนยภาษามีความจําเปนที่จะตองจัดซื้อครุภัณฑ จํานวน 1 รายการ ไดแก เครื่อง
คอมพิวเตอรตั้งโตะ จํานวน 3 เครื่อง
2. วัตถุประสงค
เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะทดแทนเครื่องเกาที่ชํารุด และไมอาจซอมแซมไดแลว เพื่อใหศูนยสามารถ
ใหบริการแกนักศึกษาไดเต็มศักยภาพ
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
สงป.
ตัวชี้วัดที่ 2 ผูเขารวมโครงการมีทักษะดานภาษาเพิ่มขึ้น
สกอ.
องคประกอบที่ 7
ตัวบงชี้ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันการเรียนรู
4. เครือขายความรวมมือ
ไมมีเครือขาย

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 | 125
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
ปริมาณ หนวยนับ
1 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรตั้งโตะ
3
เครื่อง
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
ครุภัณฑคอมพิวเตอรตั้งโตะสามารถใหบริการแกนักศึกษาไดตามเปาหมายที่กําหนดไว รอยละ 80
3.เปาหมายเชิงเวลา
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ 100 เปนเงิน 42,120 บาท

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ

ลํา
ดับ
1
2

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรตั้งโตะ
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ
3
38,970
38,970

ปริมาณ งบประมาณ
3

1
3

3,150
42,120

1
3

3,150
42,120

2559

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

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ปริมาณหนวยตอ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
1 กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรตั้งโตะ
งบลงทุน
1.1 ครุภัณฑ
- คอมพิวเตอรตั้งโตะ
3
12,990
-เครื่องสํารองไฟ
1
3,150

ลํา
ดับ

ปริมาณรายการ
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รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)

อัตราตอหนวย

42,120
42,120
42,120
42,120
3,150
42,120

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ศูนยภาษามีคอมพิวเตอรตั้งโตะเพื่อใชรองรับโปรแกรม Ellis และเพียงพอตอปริมาณนักศึกษาที่มาใช
บริการ
2. นักศึกษาสามารถใชโปรแกรม Ellis เพื่อเรียนรูและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดวยตนเอง
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 ศูนยภาษาสามารถมีเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะทดแทนเครื่องเกาที่ชํารุด ซึ่งไมอาจซอมแซมได
เพื่อใหบริการแกนักศึกษาไดเต็มศักยภาพ
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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รายละเอียดรายการคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

ลําดับ
ที่

รายการ

จํานวน/
หนวยนับ

1

เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ

3

เครื่องสํารองไฟฟา UPS

1

รวม

ราคาตอ
หนวย
(บาท)
12,990

3,150

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
มาตรฐานฯ
38,970 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 2.4 GHz จํานวน 1
หนวย
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 มี
ขนาดไมนอยกวา 4 GB หรือ มากกวา
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA
หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 500 GB
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1
หนวย
3,150 1000VA 'Syndome' Premium-1001
600 w. Back up 3 Ports
AC INPUT (Voltage)
Voltage 220 VAC +/- 25%
Frequency 50/60Hz. +/-10%
AC OUTPUT (Voltage)
Voltage 220 VAC +/- 5%
Frequency 50Hz. (+/- 01%)
ปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อ
กระแสไฟฟาขัดของ

รวมเงิน
(บาท)

42,120

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
162434102400 โครงการบริหารจัดการศูนยภาษา
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:
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ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคณ
ุ ภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบดําเนินงาน
7,880
อาจารยเอกรัตน คณาพร

1. หลักการและเหตุผล
ศูนยภาษาเปนศูนยใหบริการการเรียนรูภาษาดวยตนเองแกนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ตลอดจนผูสนใจภายนอก ดังนั้นเพื่อสนับสนุนการเรียนรูและการใหบริการของศูนยภาษาอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ ทั้งยังเพื่อเสริมสรางบรรยากาศการเรียนรูที่ดี ศูนยภาษาจึงจําเปนตองจัดซื้อวัสดุใหมๆ และซอมแซม
วัส ดุเ กาที่มีอยูเ ดิม ตัว อยางเชน การซอมแซม เปลี่ย นชิ้น สว นอะไหลของคอมพิว เตอรที่ใหบริการ หรือซอมแซม
ปรับปรุงชั้นวางหนังสือ เพื่อใหวัสดุตางๆ สามารถใชงานไดเปนปกติ นอกจากนี้ ศูนยภาษายังตองจัดหาวารสาร
ภาษาอังกฤษที่มีความทันสมัยเพื่อเปนแหลงความรูใหบริการแกนักศึกษา บุคลากร ตลอดจนบุคคลทั่วไป เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพดานภาษา และมีปริมาณเพียงพอตอความตองการอีกดวย
2. วัตถุประสงค
1.เพื่อจัดซื้อวัสดุใหมและซอมบํารุงวัสดุเดิมที่ชํารุดเสื่อมสภาพ เพื่อสนับสนุนการเรียนรูและการใหบริการของศูนย
ภาษาอยางเต็มประสิทธิภาพ
2.เพื่อจัดหาวารสารภาษาอังกฤษที่มีความทันสมัยไวบริการแกนักศึกษา ตลอดจนบุคลากรของมหาวิทยาลัย
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
สงป.
ตัวชี้วัดที่ 2 ผูเขารวมโครงการมีทักษะดานภาษาเพิ่มขึ้น
สกอ.
องคประกอบที่ 7
ตัวบงชี้ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันการเรียนรู
4. เครือขายความรวมมือ
ไมมีเครือขาย

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1.1 ซอมบํารุงครุภัณฑที่ใชในการปฏิบัติงาน
1.2 จัดซื้อวารสารภาษาอังกฤษ Travel & Leisure

ปริมาณ
1
1

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
ศูนยภาษามีวัสดุที่มีคุณภาพในการสนับสนุนงานวิชาการการศึกษา รอยละ 80
3.เปาหมายเชิงเวลา
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ 27 เปนเงิน 2,100 บาท
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ 73 เปนเงิน 5,780 บาท
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หนวยนับ
ครั้ง
ครั้ง

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ

ลํา
ดับ

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ

1 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ
- คาวารสาร Travel & Leisure
2 กิจกรรมซอมบํารุง
- คาซอมบํารุง
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

12

2,100
5,780
7,880

2558

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

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

2559

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

2,100
2,100

5,780
5,780

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

1 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ
งบดําเนินการ
1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาวารสาร 1 (Travel & Leisure)
2 กิจกรรมซอมบํารุง
งบรายจายอื่นๆ
- คาซอมบํารุง

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
ปริมาณรายการ

1

2100

12

175

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน
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รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)
2,100
2,100
2,100
2,100
5,780
5,780
5,780
7,880

อัตราตอหนวย

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ศูนยภาษามีระบบการจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ
2. ศูนยภาษามีวัสดุที่มีคุณภาพในการสนับสนุนงานวิชาการการศึกษา
3. นักศึกษา คณาจารย และผูเกี่ยวของไดรับประโยชนในการใชวัสดุอุปกรณมากขึ้น
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 ศูนยภาษามีวัสดุที่มีคุณภาพในการสนับสนุนงานวิชาการ เพื่อใหบริการแกนักศึกษาไดเต็ม
ศักยภาพ
9.1.2 ศูนยภาษามีวารสารภาษาอังกฤษเพื่อใชเปนแหลงเรียนรูที่มีความทันสมัยอยูเสมอ
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบบันทึกขอมูลการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ
9.3.2. การสํารวจขอมูลโดยใชแบบรายงานขอมูลการใช๎บริการศูนยภาษา
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162434102500 โครงการจัดซื้อครุภัณฑสํานักงานและการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2. จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3. จํานวนนักศึกษาคงอยู
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6. ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด
งบลงทุน
536,340 บาท
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศษสตร (ผศ.หทัยรัตน ทรรพวสุ)

1. หลักการและเหตุผล
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนหนวยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่มี
หนาที่ใหบริการและสนับสนุนการเรียนการสอนและการดําเนินงานของบุคลากร เนื่องจากในการจัดการเรียนการ
สอนและการปฏิบัติหนาที่ของแตละสวนจะตองใชครุภัณฑในการดําเนินงานเชน โตะทํางาน คอมพิวเตอร ตลอด
ครุภัณฑทางดานเทคโนโลยี แตเนื่องจากในปจจุบันครุภัณฑบางอยางเสื่อมประสิทธิภาพและไมเพียงพอตอการ
ดําเนินงานและการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรในคณะ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรพิจารณาเห็นถึง
ปญหาและความสํ าคั ญ ดังกลา ว จึ งได จั ดใหมีการจัดซื้อครุภัณฑเพื่อใหการเรีย นสอนและการดําเนิน งานของ
บุคลากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตามภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการปฏิบัติงานและดานการเรียนการสอนของบุคลากรในคณะมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใหการปฏิบัติงานในดานตาง ๆ ดําเนินไปอยางเรียบรอยและเกิดประสิทธิภาพ
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สกอ.
องคประกอบที่ 5 (ระดับคณะ)
ตัวบงชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ
กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ
องคประกอบที่ 6 (ระดับหลักสูตร) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ตัวบงชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 5 การเบิกจายงบประมาณ
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 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนที่ 2 เรงรัดแกไขปญหาสําคัญเรงดวน
กลยุทธที่ 8 พัฒนาคุณภาพการศึกษา
เปาประสงคที่ 5 พัฒนาความพรอมหองเรียน หองปฏิบัติการ และสื่อการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ 8.16 ความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาที่มีตอหองเรียนหองปฏิบัติการ
และอุปกรไมนอยกวารอยละ 80
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย

1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
ปริมาณ หนวยนับ
1 กลองถายภาพ DSLR
1
เครื่อง
2 เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ
2
เครื่อง
3 เครื่องโปรเจคเตอร
1
เครื่อง
4 เครื่องคอมพิวเตอร Notebook
1
เครื่อง
5 เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ
2
เครื่อง
6 บอรดเสียบกระดาษโปสเตอร
1
บอรด
7 มานปรับแสงหองเรียนอาคาร 13 (ชั้น 3)
1
ชั้น
8 ตูเอกสารบานเลื่อนกระจก 4 ชั้น
2
หลัง
9 ตูลําโพงอเนกประสงค 15 นิ้ว
1
ชุด
10 เครื่องโปรเจคเตอร Panasonic LCD Projector PT-LB300A
4
เครื่อง
11 ตูอเนกประสงค
1
หลัง
12 เครื่องชวยสอน ยี่หอ ORIS
2
เครื่อง
13 เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะแบบ ออร-อิน-วัน
9
เครื่อง
14 เกาอี้แลคเชอร มหุมหนัง
80
ตัว
15 จอรับภาพพรอมขาตั้ง
1
ชุด
16 เครื่องพิมพมัลติฯอิงคเจ็ท บราเดอร DCP-J100
1
เครื่อง
17 ปายประกาศ
1
ปาย
18 บอรดประชาสัมพันธ
1
บอรด
19 บอรดประชาสัมพันธ
1
บอรด
20 เครื่องมัลติฟงกชั่นอิงคเจ็ท เอปสัน L355
1
เครื่อง
2. เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 บุคลากรภายในคณะมีครุภัณฑใชในการเรียนการสอนและดําเนินงานตามที่กําหนด รอยละ 80

3. เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ .....100 %...เปนเงิน 536,340......บาท
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
กลองถายภาพ DSLR
เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ
เครื่องโปรเจคเตอร
เครื่องคอมพิวเตอร Notebook
เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ
บอรดเสียบกระดาษโปสเตอร
มานปรับแสงหองเรียนอาคาร 13 (ชั้น 3)
ตูเอกสารบานเลือ่ นกระจก 4 ชั้น
ตูลําโพงอเนกประสงค 15 นิ้ว
เครื่องโปรเจคเตอร Panasonic LCD Projector PTLB300A
ตูอเนกประสงค
เครื่องชวยสอน
เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะแบบ ออร-อิน-วัน
เกาอี้แลคเชอร หุม หนัง
จอรับภาพพรอมขาตั้ง
เครื่องพิมพมัลติฯอิงคเจ็ท บราเดอร DCP-J100
ปายประกาศ
บอรด ขนาด 1.20*2.40 เมตร
บอรด ขนาด 1.20*1.20 เมตร
เครื่องมัลติฟงกชั่นอิงคเจ็ท เอปสัน L355
รวมทั้งสิ้น

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ

งบประมาณ

1 เครื่อง
2 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
2 เครื่อง
1 บอรด
1 ชั้น
2 หลัง
1 ชุด
4 เครื่อง

18,000

1หลัง
2 เครือง
9 เครือง
80 ตัว
1 ชุด
1 เครื่อง
1 ปาย
1 บอรด
1 บอรด
1 เครื่อง

6,000
7,000
42,300
96,000
2,300
3,990
9,500
12,960
6,500
4,990
536,340

40,000
25,000
27,500
40,000
7,590
66,010
15,800
8,900
96,000

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
1 เครื่อง
18,000
2 เครื่อง
40,000
1 เครื่อง
25,000
1 เครื่อง
27,500
2 เครื่อง
40,000
1 บอรด
7,590
1 ชั้น
66,010
2 หลัง
15,800
1 ชุด
8,900
4 เครื่อง
96,000
1หลัง
2 เครือง
9 เครือง
80 ตัว
1 ชุด
1 เครื่อง
1 ปาย
1 บอรด
1 บอรด
1 เครื่อง

6,000
7,000
42,300
96,000
2,300
3,990
9,500
12,960
6,500
4,990
536,340
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

รายการ
กลองถายภาพ DSLR
เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ
เครื่องโปรเจคเตอร
เครื่องคอมพิวเตอร Notebook
เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ
บอรดเสียบกระดาษโปสเตอร
มานปรับแสงหองเรียนอาคาร 13
(ชั้น 3)
ตูเอกสารบานเลื่อนกระจก 4 ชั้น
ตูลําโพงอเนกประสงค 15 นิ้ว
เครื่องโปรเจคเตอร Panasonic LCD
Projector PT-LB300A
ตูอเนกประสงค
เครื่องชวยสอน
เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะแบบ ออรอิน-วัน
เกาอี้แลคเชอร มหุมหนัง
จอรับภาพพรอมขาตั้ง
เครื่องพิมพมัลติฯอิงคเจ็ท บราเดอร
DCP-J100
ปายประกาศ
บอรด ขนาด 1.20*2.40 เมตร
บอรด ขนาด 1.20*1.20 เมตร
เครื่องมัลติฟงกชั่นอิงคเจ็ท เอปสัน
L355
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
1 เครื่องๆละ
2 เครื่องๆละ
1 เครื่องๆละ
1 เครื่องๆละ
2 เครื่องๆละ
1 บอรดๆละ
1
ชั้นๆละ
ปริมาณรายการ

2
1
4

รวมเปนเงิน
งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)
หนวย
บาท
18,000 นิเทศศาสตร
บาท
40,000 อังกฤษ
บาท
25,000 อังกฤษ
บาท
27,500 คณะ
บาท
40,000 คณะ
บาท
7,590 คณะ
บาท
66,010
คณะ

อัตราตอหนวย
อัตรา

18,000

20,000
25,000
27,500
20,000
7,590
66,010

7,900 บาท
8,900
24,000

15,800
8,900
96,000

6,000
3,500
4,700

บาท
บาท

80
1
1

ตัวๆ ละ
1,200
ชุดๆ ละ 2,300
เครื่องๆละ 3,990

บาท
บาท
บาท

6,000 นิเทศศาสตร
7,000 ปรัชญาฯ
42,300 พัฒนาชุมชน
การปกครอง
96,000
คณะ
2,300
คณะ
3,990 การปกครอง

1
1
1
1

ปายๆละ
บอรดๆละ
บอรดๆละ
เครื่องๆละ

บาท
บาท
บาท
บาท

9,500
12,960
6,500
4,990

1
2
9

หลังๆละ
ชุดๆละ
เครื่องๆ
ละ
หลังๆละ
เครื่องๆละ
เครื่องๆละ
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9,500
12,960
6,500
4,990

คณะ
คณะ
คณะ

คณะ
คณะ
คณะ
ญี่ปุน

536,340

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1 บุคลากรทั้งสายวิชาการและสนับสนุนในคณะมีครุภัณฑในการปฏิบัติงานและดานการเรียนการสอนอยาง
มีประสิทธิภาพและเพียงพอกับภาระงาน
8.2 การปฏิบัติงานในดานตาง ๆ ของบุคลากรภายในคณะดําเนินไปอยางเรียบรอยและเกิดประสิทธิภาพ
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 คณะมีการมีครุภัณฑใชในงานสํานักงานและการเรียนการสอนตามที่กําหนด รอยละ 80
9.2 เกณฑการประเมินผลที่ถือวาดี
9.2.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
9.2.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสํารวจความพึงพอใจของบุคลาการในคณะ
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รายละเอียดรายการคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

1

กลองถายภาพดิจิทลั DSLR

1 ตัว

ราคาตอ
หนวย
(บาท)
18,000

2

เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ

2 เครื่อง

20,000

3

เครื่องโปรเจคเตอร

1 เครื่อง

25,000

25,000

เครื่องคอมพิวเตอร

1 เครื่อง

27,500

27,500

ลําดั
บที่

4

รายการ

จํานวน/
หนวยนับ

รวมเงิน
(บาท)
18,000

40,000

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
มาตรฐานฯ
ประเภท/ขนาดของออปติคอลเซ็นเซอร CMOS
Approx. 22.3 x 14.9mm ทางยาวโฟกัส 18-55
mm
ความไวแสง ISO100-6400
ความเร็วชัตเตอร 1/4000sec. to 1/60sec. ,X-sync
at 1/200secs 1/4000sec. to 30secs. , bulb
สื่อบันทึกที่รองรับ SD memory card, SDHC
memory card, SDXC memory card
รูปแบบไฟลที่บันทึก
JPEG, RAW (14-bit Canon original)
RAW+JPEG Large simultaneous recording
possible
ขนาดจอแอลซีดี 3.0inch TFT colour liquidcrystal monitor
ซูมดิจิตอล Approx. 3x - 10x
ความละเอียด
1920x1080 (Full HD) , 1280x720 , 640x480
มาตรฐานฯ
-มีหนวยประมวลผลกลาง Pentium ความเร็ว
สัญญาณนาฬิกา 2.6 GHz
-มีหนวยจัดเก็บขอมูลความจุ 1 TB (7200 rmp)
-มีหนวยความจําหลักชนิด DDR 3 ขนาด 2 GB
-จอภาพ LED ขนาดไมต่ํากวา 18”
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขายแบบGigabit Ethernet
มาตรฐานฯ
-จอภาพ LCD ขนาดไมต่ํากวา 0.63 “
-ความละเอียดของภาพไมนอยกวา 1024x768 (XGA)
ความสวางของภาพไมนอยกวา 2,500 Lumens คา
Contrast Ratio มากกวา 2,000:1 อายุการใชงาน
ของหลอดภาพไมนอยกวา 2,000 ชั่วโมง
-มีการรับประกันการใชงานไมนอยกวา 1 ป

มาตรฐานฯ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ลําดั
บที่

รายการ

จํานวน/
หนวยนับ

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

Notebook

รวมเงิน
(บาท)

5

เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ

1 เครื่อง

20,000

40,000

6

บอรดเสียบกระดาษโปสเตอร

1 บอรด

7,590

7,590

7

มานปรับแสงหองเรียนอาคาร
13 (ชั้น 3)

1 ชั้น

66,010

66,010

8

ตูเอกสารบานเลื่อนกระจก 4
ชั้น

2 หลัง

7,900

15,800

9

ตูลําโพงอเนกประสงค 15 นิ้ว

1 ชุด

8,900

8,900
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มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
หนวยประมวลผล ไมต่ํากวา Intel Core i7
หนวยความจําไมนอยกวา 4 GB
ขนาดจอไมต่ํากวา 14 นิ้ว
การเชื่อมตอ Bluetooth 4.0 wifi 802.11 BGN
ระบบปฏิบตั ิการ DOS
รับประกันไมนอยกวา 1 ป
มาตรฐานฯ
หนวยประมวลผล ไมต่ํากวา Intel Core i5
หนวยความจําไมนอยกวา 4 GB
ฮารดดิสกไมนอยกวา 1 TB
ขนาดจอภาพไมต่ํากวา 19 นิ้ว
รับประกันไมนอยกวา 1 ป
มาตรฐานฯ

-ทําจากสแตนเลส
-สามารถใชภาพไดทั้ง 2 หนา
-ขนาด 50 x 70 ซม.

มาตรฐานฯ
- มานทําจากผาผลิตจากเสนดายดําผสมโพลีเอสเตอร
และสารปองกันแสงแดดและความรอน
- รางทําจากอลูมิเนียม หนาไมนอยกวา 2 มม.
- ปดและเปดดวยลูกลอพลาสติกอยางดี
ประกอบดวย
- ขนาด 1.95x1.25 เมตร จํานวน 2 ชุด
- ขนาด 1.90x1.75 เมตร จํานวน 4 ชุด
- ขนาด 1.90x1.09 เมตร จํานวน 4 ชุด
- ขนาด 1.95x1.75 เมตร จํานวน 4 ชุด
- ขนาด 0.90 x 1.25 เมตร จํานวน 1 ชุด
- ขนาด 2.68x1.25 เมตร จํานวน 1 ชุด
- ขนาด1.95x1.25 เมตร จํานวน 4 ชุด
มาตรฐานฯ
ตูเอกสารบานเลื่อนกระจก 4 ชั้น มีกุญแจ 1 ชุด
ขนาด 91.7x45.7x183
มาตรฐานฯ

XXL Power SL-15V ตูลําโพงอเนกประสงค
15 นิ้ว แบบเคลื่อนที่ พรอมไมคลอย PA
Speaker System 450/900W RMS
15" อัดเสียงได MP3 / USB / ไมคลอย VHF
x 2 เอ็กโค, Mic/Line in ลําโพงพกพา รองรับ
สัญญาณ Bluetooth
• ลําโพง 2 ทาง 15 นิ้ว รองรับบูลทูส

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ลําดั
บที่

รายการ

จํานวน/
หนวยนับ

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

10

เครื่องโปรเจคเตอร
Panasonic LCD Projector
PT-LB300A

4 เครื่อง

24,000

96,000

11

ตูอเนกประสงค

1 หลัง

6,000

6,000
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มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน

พรอมไมคลอย VHF 2 อัน
• กําลับขับสูงสุด 450w./900w.
• กําลังขับพาวเวอรแอมปสูงสุด 150w
• ความไวการตอบสนองลําโพง 99dB
• ชองสําหรับเสียบ USB เลน MP3 ได
• มีไมคลอยแบบมือถือให 2 ตัว ยาน
ความ VHF
• ตอบสนองยานความถี่ 35Hz - 20kHz
• เพาเวอรซัพพลาย 220-240 Vac /
50 - 60Hz
• เครื่องบันทึกเสียงในตัว บันทึกเสียง
พูดเปนไฟล MP3
• โวลุมปรับเสียง เบส แหลม ปรับทุมแหลม
• Mic, Line Input ใชไมคสายได
• แบตเตอรี่ในตัว (ชารจไฟบานปกติ)
• บันทึก REC บันทึกเสียงจาก
ไมโครโฟนลง USB MP3 เปนไฟล
MP3 ได อัดเสียงได ( REC function
• ตัดเสียงเพลงอัตโนมัติเมื่อพูด
ไมโครโฟน
• ไมโครโฟนปรับ ECHO มีปุมปรับเอ็ก
โคได (เสียงกอง)
• ชองตอไมโครโฟนมีสาย และ Line
input
ชารจไฟในตัว และ แบตเตอรี่ชารจ ชาตไดใน
ตัวตูลําโพง

มาตรฐานฯ
Panasonic LCD Projector PT-LB300A ระบบ
ฟงกชั่นที่สามารถฉายบนฉากสีไดความสวางสูงสุด
3,100 Lumensเทคโนโลยีการแสดงภาพ LCD ความ
ละเอียดภาพแบบ XGA 1024 × 768 จุด อัตรา
เปรียบตางความคมชัด (สีขาวและดํา) 10,000 : 1
อายุหลอดภาพยาวนานถึง 8,000 ซม. มาพรอมกับ
ฟงกชั่นสําหรับฉายบนฉากสีอีกดวย ชองตอ HDMI
รองรับ Full HD ลําโพงในตัวขนาด 2 วัตต รับประกัน
ตัวเครื่อง 2 ป / หลอดไฟ 1000 ชม. หรือ 1 ป
มาตรฐานฯ
ตูเอกสารเหล็กสูงบานเปดทึบ จัดเก็บ 5 ชั้น

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ลําดั
บที่

รายการ

จํานวน/
หนวยนับ

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

12

เครื่องชวยสอน

2 เครื่อง

3,500

7,000

13

เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะแบบ 9 เครื่อง
ออล-อิน-วัล

4,700

42,300

14

เกาอี้แลคเชอร มหุมหนัง

1,200

96,000

80 ตัว
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มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
บานเปดทึบ 2 ประตู มือจับอะลูมเิ นียมแบบฝง พรอม
กุญแจล็อค
แผนชั้นวางปรับระดับได 4 แผน
ขนาดสินคา (กวาง x ลึก x สูง) : 91.7 × 45.7 ×
182.9 ซม.
มาตรฐานฯ
ไมคไรสายแบบมือถือ
ไมคไรสายแบบนีบคีบ
ไมคไรสายแบบคลิปและสวมหัว
พรอมเครื่องสง
เพาเวอรแอมป 25 วัตต
ลําโพงขนาด 16 นิ้ว 15 วัตต ที่ 4 โอมห
ทรายสมิตเตอร 35 วัตต
Echo effect,Treble}Bess
USB Slot
น้ําหนัก 2.4 กิโล
Rechargeable Battery 12 V 1.2AH
มาตรฐานฯ
- หนวยประมวลผลกลาง intel(R) Core(TM)2 Duo
CPU E8400 @3.00GHz 3.00 GHz
- หนวยความจําหลัก 2.00 ฌฺ
- ชนิดระบบ ระบบปฏิบัติการ 32 bit
มาตรฐานฯ
- โครงที่นั่งและที่พิงเปนเหล็กกลม ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 7/8” ความหนา 1.2 มม. ชุม
โครเมี่ยม
- โครงขาที่นั่งเปนเหล็กแปบเหลีย่ มขนาด
3/4x3/4x1.2 มม. ชุบโครเมี่ยม
- แผนแลคเชอรดานขวามือจะขึ้นรูปเปนเหล็กชิ้น
เดียวกับขาขางขวา มีสลักรอยระหวางตัวตั้งกับตัว
เหล็กรับแผนแลคเชอร
- แผนแลคเชอรวสั ดุเปนไมอัด 13 มม. ปดโฟเมกา
ขาว 1 ดานขอบกันกระแทกเปน PVC ดํา
- เบาะที่นั่งเปนไมอัด 13 มม. บุฟองน้ํา 1 ½” เกรดเอ
บุหนัง เมียบความหนา 0.7 มม.
- เบาะที่นั่งเปนไมอัดปารตเิ กิ้ลบอรด 12 มม. บุ
ฟองน้ํา 1” เกรดเอ หุมดวยหนังเทียมความหนา 0.7
มม. ดานหลังใชไมอัด 3 มม.หุม หนังปดทับอีกชิ้นยึด
ดวยสกรูสวยงาม
- ปลายขาทั้ง 4 มีจุกพลาสติกรองรับ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

15

จอรับภาพพรอมขาตั้ง

1 ชุด

ราคาตอ
หนวย
(บาท)
2,300

16

เครื่องพิมพมัลติฯอิงคเจ็ท บรา
เดอร DCP-J100 brother

1 เครื่อง

3,990

3,990

17

ปายประกาศ

1 ปาย

9,500

9,500

18

บอรด ขนาด 1.20*2.40 เมตร

1 บอรด

12,960

12,960

19

บอรด ขนาด 1.20*1.20 เมตร

1 บอรด

6,500

6,500

20

เครื่องมัลติฟงกชั่นอิงคเจ็ท
เอปสัน L355

1 เครื่อง

4,990

ลําดั
บที่

จํานวน/
หนวยนับ

รายการ

รวม

รวมเงิน
(บาท)
2,300

4,990

536,340
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มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
มาตรฐานฯ
- ประเภทจอ จอขาตั้ง (Tripod Screen)
- ขนาดของจอ 70x70 นิ้ว (180x180 ชม.)
- เนื้อจอรับภาพเปน MATT WHITE
- Ratio 1:1
- มีขาตั้งและจอภาพมวนเก็บในกลองได
- ขาตั้งจอภาพแบบสามขาทําดวยโลหะทนทาน
- เนื้อจอสีขาว ทําจาก Fiber Glass ทนตอการฉีก
ขาด
มาตรฐานฯ
- ความเร็วในการพิมพภาพขาวดํา 27, สี 10 แผน/
นาที
- ความละเอียดในการพิมพ 1200*600 dpi
- สแกน 19200*19200 dpi
- ความละเอียดในการถายเอกสาร 1200*2400 dpi
- ถาดบรรจุกระดาษ 100 แผน
- หนวยควาจํา 64 MB
- ใชตลับหมึก LC-539XL BK,LC-535XL C/M/Y
มาตรฐานฯ
- เสาเหล็กเหลี่ยม 2”*2” เสาสูง 4.20 เมตร ฝงลงดิน
1 เมตร ขนาดตะแกรง 120*180 เมตร เชื่อมติดกัน มี
กรอบเหล็ก รอบตะแกรง 1”*1” พนสีขาว
มาตรฐานฯ
- กรอบโครงอลูมเิ นียม พื้นในชานออย กรุกํามหยี่
ดานหนาบานเลื่อนกระจกคู ขนาด 1.20*2.40 เมตร
มาตรฐานฯ
- กรอบโครงอลูมเิ นียม พื้นในชานออย กรุกํามหยี่
ดานหนาบานเลื่อนกระจกคู ขนาด 1.20*1.20 เมตร
มาตรฐานฯ
- print/scan/copy
- ความละเอียด 5,760*1,440 จุด/นิ้ว
- ความเร็วการพิมพ 6.0/3.0 lpm
- เชื่อมตอผาน USB

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
1040000 คณะวิทยาการจัดการ
162434102600 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชาการตลาด
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:
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ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบดําเนินงาน
13,316 บาท
สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนดใหมีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และเพื่อเปนการพัฒนาไปอีก
ขั้นหนึ่งของการประกันคุณภาพ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดดําเนินโครงการจัดทํากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหรือ TQF ขึ้น เพื่อใหมีหลักประกันที่ชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา เพื่อเปน
แรงกระตุนใหสถาบันมีการพัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้น เพื่อรองรับตลาดอาเซียนป 2558 ผลกระทบจากการเปดอาเซียนมี
แนวโนมที่นักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุมอาเซียนจะเขามาศึกษาตอและหางานทําในประเทศไทย ซึ่งจะเกิด
ปญหาภาวการณมีงานทําของแรงงานไทย เกิดปญหาการถูกแยงงานของบัณฑิตไทยในอนาคต สาขาวิชาการตลาด
ตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดที่มุงเนน
มาตรฐานการเรียนรูทั้ง 5 ดาน ไดแก 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดาน
ทักษะความสัมพันธระหวางบุ คคลและความรั บผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะห การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหตองมุงเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษที่สามารถเขาแขงขันใน
ตลาดแรงงานได รวมถึงสามารถทํางานไดหลากหลายและมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นการเรียนการสอนจึงเปนภาระงานหลักที่สําคัญของสาขาวิชา การเรียนการสอนที่ดีมีประสิทธิภาพจะ
ชวยใหนักศึกษาไดรับความรู และมีคุณภาพดานวิชาการดังนโยบาย ฉะนั้นการเรียนการสอนควรไดรับการพัฒนา
ตลอดเวลาเพื่อใหสอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อเวลาผานไปปจจัยตาง ๆ ในดานผูเรียน ผูสอน สังคม
สภาพแวดลอม เทคโนโลยี รวมทั้งความรูตางๆ ยอมเปลี่ย นแปลงไป สาขาวิชาการตลาดจึงจัดทําโครงการใหมี
กิจกรรมตาง ๆ เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรู ทักษะ ประสบการณ ใหกับนักศึกษาทั้งทางตรงและทางออม เชน กิจกรรม
การอบรม ศึกษาดูงานนอกสถานที่ เปนตน อันจะสงผลโดยตรงใหคุณภาพบัณฑิตของสาขาวิชาการตลาดสูงขึ้น

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 | 143
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดไดรับความรู เพิ่มพูนประสบการณทั้งทางตรงและทางออมโดย
ผานการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมตาง ๆ
2. เพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชา
การตลาด
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ สงป. 6 , สงป. 7 , สงป. 8
 สกอ.
องคประกอบที่ 2 , 3 , 5
ตัวบงชี้ 2.1 , 2.2 , 3.1 , 3.2 , 3.3 , 5.1 , 5.2
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 1.1
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อน
กลยุทธที่
ตัวชี้วัดที่
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
1 จัดกิจกรรมจิตอาสา

รายการเปาหมาย

ปริมาณ
1

หนวยนับ
ครั้ง

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวา 5 คะแนน
2.2 ระดับความสําเร็จระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
ไมนอยกวา 5 คะแนน
2.3 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ไมนอยกวา
5 คะแนน
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 2

เบิกจายรอยละ 50.57 เปนเงิน 13,316 บาท

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
กิจกรรมจิตอาสา

รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ
1

13,316
13,316

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
1
13,316
13,316

2559

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

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

1 กิจกรรมที่ 1 จิตอาสา
งบดําเนินงาน
1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาบํารุงรักษารถ
- คาน้ํามัน
- คาวัสดุ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
ปริมาณรายการ

1
1

คันๆละ
ครั้งๆละ

1
1

ครั้งๆละ
วันๆละ
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รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)
13,316
13,316
13,316
1,500 บาท
1,500
6,000 บาท
6,000
5,816

อัตราตอหนวย

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ เฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน

13,316

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดไดรับความรู เพิ่มพูนประสบการณทั้งทางตรงและทางออมโดยผานการเรียน
การสอนและการจัดกิจกรรมตาง ๆ
2. นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพิ่มขึ้น
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 ระดับความสําเร็จของโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา รอยละ 85
9.1.2 ระดับความสําเร็จของการเขารวมกิจกรรมรอยละ 85
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ รอยละ 85
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ รอยละ 85
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ รอยละ 85
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูลโดยใชแบบประเมินโครงการ
9.3.2. รายงานการประเมินผลโครงการ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
162434102700 โครงการประชาสัมพันธหลักสูตร สาขาวิชาการตลาด
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด

วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

13,014 บาท
สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ
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1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนดใหมีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และเพื่อเปนการพัฒนาไปอีก
ขั้นหนึ่งของการประกันคุณภาพ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดดําเนินโครงการจัดทํากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหรือ TQF ขึ้น เพื่อใหมีหลักประกันที่ชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา เพื่อเปน
แรงกระตุนใหสถาบันมีการพัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้น เพื่อรองรับตลาดอาเซียนป 2558 ผลกระทบจากการเปดอาเซียนมี
แนวโนมที่นักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุมอาเซียนจะเขามาศึกษาตอและหางานทําในประเทศไทย ซึ่งจะเกิด
ปญหาภาวการณมีงานทําของแรงงานไทย เกิดปญหาการถูกแยงงานของบัณฑิตไทยในอนาคต สาขาวิชาการตลาด
ตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดที่มุงเนน
มาตรฐานการเรียนรูทั้ง 5 ดาน ไดแก 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดาน
ทักษะความสัมพั นธ ระหว างบุ คคลและความรั บผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะห การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหตองมุงเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษที่สามารถเขาแขงขันใน
ตลาดแรงงานได รวมถึงสามารถทํางานไดหลากหลายและมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นการเรียนการสอนจึงเปนภาระงานหลักที่สําคัญของสาขาวิชา การเรียนการสอนที่ดีมีประสิทธิภาพจะ
ชวยใหนักศึกษาไดรับความรู และมีคุณภาพดานวิชาการดังนโยบาย ฉะนั้นการเรียนการสอนควรไดรับการพัฒนา
ตลอดเวลาเพื่อใหสอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อเวลาผานไปปจจัยตาง ๆ ในดานผูเรียน ผูสอน สังคม
สภาพแวดลอม เทคโนโลยี รวมทั้งความรูตางๆ ยอมเปลี่ย นแปลงไป สาขาวิชาการตลาดจึงจัดทําโครงการใหมี
กิจกรรมตาง ๆ เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรู ทักษะ ประสบการณ ใหกับนักศึกษาทั้งทางตรงและทางออม เชน กิจกรรม
การอบรม ศึกษาดูงานนอกสถานที่ เปนตน อันจะสงผลโดยตรงใหคุณภาพบัณฑิตของสาขาวิชาการตลาดสูงขึ้น

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
2. วัตถุประสงค
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1. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดไดรับความรู เพิ่มพูนประสบการณทั้งทางตรงและทางออมโดย
ผานการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมตาง ๆ
2. เพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชา
การตลาด
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ สงป. 6 , สงป. 7 , สงป. 8
 สกอ.
องคประกอบที่ 2 , 3 , 5
ตัวบงชี้ 2.1 , 2.2 , 3.1 , 3.2 , 3.3 , 5.1 , 5.2
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 1.1
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อน
กลยุทธที่
ตัวชี้วัดที่
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
1 ประชาสัมพันธสาขา

รายการเปาหมาย

ปริมาณ
2

หนวยนับ
ครั้ง

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวา 5 คะแนน
2.2 ระดับความสําเร็จระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
ไมนอยกวา 5 คะแนน
2.3 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ไมนอยกวา
5 คะแนน
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ 100 เปนเงิน 13,014 บาท

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
ประชาสัมพันธสาขา
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ
2

13,014
13,014

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
3
13,014
13,014

2559

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

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

1 กิจกรรมที่ 1 ประชาสัมพันธสาขา
งบดําเนินงาน
1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาบํารุงรักษารถ
- คาน้ํามัน
- คาวัสดุ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
ปริมาณรายการ

2
2
1

ครั้งๆละ
ครั้งๆละ
ครั้ง

1
1

วันๆละ
วันๆละ
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รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)
13,014
13,014
13,014
500 บาท
1,000
300 บาท
600
11,414

อัตราตอหนวย

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการเฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน

13,014

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดไดรับความรู เพิ่มพูนประสบการณทั้งทางตรงและทางออมโดยผานการเรียน
การสอนและการจัดกิจกรรมตาง ๆ
2. นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพิ่มขึ้น
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 ระดับความสําเร็จของโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา รอยละ 85
9.1.2 ระดับความสําเร็จของการเขารวมกิจกรรมรอยละ 85
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ รอยละ 85
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ รอยละ 85
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ รอยละ 85
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูลโดยใชแบบประเมินโครงการ
9.3.2. รายงานการประเมินผลโครงการ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
162434102800 โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการตลาด
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

| 150

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบดําเนินงาน
17,500 บาท
คณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล
คณะวิทยาการจัดการเปนหนวยงานหลักในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจที่สําคัญ
ตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 คือทําการสอน วิจัย ใหบริการวิชาการแกสังคม
ปรับปรุงถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งในการที่บุคลากรทุกคนจะปฏิบัติหนาที่ให
เกิ ดผลดี และมี ประสิทธิ ภาพนั้น จะต องมี การพัฒ นาตนเองอยางตอเนื่อง ทั้งในหนาที่ที่รับ ผิดชอบและที่จ ะตอง
สนั บ สนุ น ในหน า ที่ อื่น ๆ ที่ เ กี่ ย วข องกั น เพื่ อใหห นว ยงานสามารถขั บ เคลื่อ นไปตามภารกิจ ได อยา งลุ ลว งและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
สาขาวิชาการตลาดจึงไดจัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการตลาดขึ้น เพื่อพัฒนาบุคลากรใน
สาขาวิชาใหมีความเชี่ยวชาญในศาสตรดานการตลาด และทักษะในวิชาชีพ โดยการสงบุคคลากรในสาขา ไปอบรม
สัมมนา หรือดูงาน และการเขารับการฝกอบรมที่สถาบันหรือคณะจัดขึ้นเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรในสาขาวิชา
2. วัตถุประสงค
1. บุคลากรสาขาวิชาการตลาด ไดรับการพัฒนาตามศาสตรวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ และตามสาย
การปฏิบัติงาน
2. บุคลากรสาขาวิชาการตลาด มีความรู ความเชี่ยวชาญและปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ 7 รอยละผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 80
 สกอ.
 ก.พ.ร.

องคประกอบที่ 5

ตัวบงชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อกํากับติดตามผลลัพธตาม
พันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ
ตัวชี้วัดที่ 2 การเบิกจายงบประมาณ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ 8พัฒนาคุณภาพการศึกษา
เปาประสงคที่ 3 พัฒนาอาจารยผูสอนใหมีศักยภาพในการสอน
ตัวชี้วัดที่ 8.11 อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยสายผูสอนทุกคนมีศักยภาพในการ
จัดการเรียนการสอน
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
2. เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1
จํานวนบุคลากรสาขาวิชาการตลาดไดรับการพัฒนาตามศาสตร

ปริมาณ
5

หนวยนับ
คน

3.

เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน รอยละ 85
2.2 ระดับความสําเร็จของการเขารวมกิจกรรมรอยละ 85

4.

เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ ....100.....เปนเงิน.....17,500...........บาท

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ

ลํา
ดับ
1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
พัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการตลาด ในการเดินทางไป
ราชการ ฝกอบรม สัมมนาตามศาสตรวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ
5 คน
5 คน

17,500

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

2559

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ
5 คน
17,500
17,500

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ปริมาณหนวยตอ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
1 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
งบดําเนินงาน
1.1 คาใชสอย
- พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
ในการเดินทางไปราชการ
ฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
-คาลงทะเบียน
5
คนๆละ 1 ครั้งๆละ

ลํา
ดับ

ปริมาณรายการ
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รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)
17,500
17,500
17,500
17,500

อัตราตอหนวย

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน

2,500 บาท

17,500
17,500

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. บุคลากรสาขาวิชาการตลาด จํานวน 5 คน ไดรับการพัฒนาตามศาสตรวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
และตามสายการปฏิบัติงานอยางนอยคนละหนึ่งครั้ง บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน มี
ความรู ความเชี่ยวชาญและปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 บุคลากรไดรับการพัฒนาตามศาสตร และวิชาชีพ รอยละ 80
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบรายงานการเดินทางไปราชการ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
162434102900 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด

วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

49,540 บาท
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธรุ กิจ คณะวิทยาการจัดการ
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1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนดใหมี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และเพื่อเปนการ
พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งของการประกันคุณภาพ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดดําเนินโครงการจัดทํากรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา หรื อ TQF
ขึ้ น เพื่ อ ให มี ห ลั ก ประกั น ที่ ชั ด เจนในคุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ต
ระดับอุดมศึกษา อีกทั้งเพื่อเปนแรงกระตุนใหสถาบันมีการพัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้น เพื่อรองรับตลาดอาเซียน ป 2558
หรือ ค.ศ.2015 มีการชี้ถึงผลกระทบการเปดเสรีตลาดอาเซียนวามีแนวโนมที่นักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุม
อาเซียน จะเขามาศึกษาตอและหางานทําในประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศเวียดนามและฟลิปปนส ที่ไดเปรียบเรื่อง
ภาษาอังกฤษหากนักศึกษาไทยไมป รับคุณภาพใหพรอมรองรับ จะเกิดปญหาภาวะการมีงานทําของแรงงานไทย
ปญหาการถูกแยงงานของบัณฑิตไทยในอนาคตอยางแนนอนที่สุด สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
ตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการที่
มุงเนนมาตรฐานผลการเรียนรูทั้ง 5 ดาน ไดแก 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา
4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะห การสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหคณะวิทยาการจัดการตองมุงเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพหรือคุณลักษณะ
พิเศษที่สามารถแขงขันในตลาดแรงงานได รวมถึงสามารถทํางานไดหลากหลายและมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นผูที่จะไดรับการคัดเลือกเขาทํางานจึงตองเปนผูที่มีความพรอมในทุกๆ ดาน ทั้งทางดานวิชาการและวุฒิ
ภาวะเพื่อใหเปนที่ยอมรับและเขาสูตลาดแรงงานไดมากที่สุด การเรียนการสอนจึงเปนภาระงานหลักที่สําคัญของ
สาขาวิ ชา การเรี ย นการสอนที่ ดีมีประสิ ทธิภ าพจะชว ยใหนักศึกษาไดรับ ความรู และมีคุณภาพดานวิชาการดัง
เปาประสงค เมื่อเวลาผานไปปจจัยตาง ๆ ในดานผูเรียน ผูสอน สังคม สภาพแวดลอม เทคโนโลยี รวมทั้งความรู
ตาง ๆ ยอมมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการเรียนการสอนควรไดรับการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อใหสอดคลองกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป คณะวิทยาการจัดการจึงจัดทําโครงการโดยใหมีกิจกรรมตาง ๆ ของทุกสาขาวิช า เพื่อเปนการ
เพิ่มพูนความรู ทักษะ ประสบการณ ใหกับนักศึกษาทั้งทางตรงและทางออม เชนกิจกรรมการอบรม สัมมนา ศึกษา
ดูงานนอกสถานที่ อันจะสงผลโดยตรงใหคุณภาพบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการสูงขึ้น
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2. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาที่เขาใหม และนักศึกษาที่คงอยูของสาขาวิช าคอมพิว เตอรธุรกิจ คณะวิทยาการ
จัดการ ไดรับการเพิ่มพูนความรู ทักษะ ประสบการณ ทั้งทางตรงและทางออม โดยผานการจัดการเรียนการสอนและ
การจัดกิจกรรม การอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงานนอกสถานที่ และไดรับการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
และการมีจิตสาธารณะ สงผลใหนักศึกษาไดพัฒนาศักยภาพตนเองมากยิ่งขึ้น
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สกอ.
องคประกอบที่ 2
ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตร
ตัวบงชี้ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ตัวบงชี้ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทิ์ผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่...5...: รอยละความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณพิต
 สมศ.
ตัวบงชี้ที่....1...: บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
ตัวบงชี้ที่...2....: คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1 จํานวนนักศึกษาที่คงอยูของสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
2 จํานวนนักศึกษาที่เขาใหมสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ตามแผนการ
รับนักศึกษา
3 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กําหนด

ปริมาณ
155
80

หนวยนับ
คน
คน

40

คน

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวา 5 คะแนน
2.2 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา ไมนอยกวา 5 คะแนน
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ 47.11 เปนเงิน 23,340 บาท
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.58 – ก.ย.58) เบิกจายรอยละ 52.88 เปนเงิน 26,200 บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

รวมทุกไตรมาส

2558

1

กิจกรรมเสริมทักษะการซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร

1 ครั้ง

5,050

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง
5,050

2

กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม/บําเพ็ญประโยชน
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
กิจกรรมละลายพฤติกรรม

2 ครั้ง

2,090

1 ครั้ง

2,090

1 ครั้ง

16,200

1 ครั้ง

16,200

กิจกรรมอบรมดานการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร
กิจกรรมเสริมทักษะการพัฒนาเว็บไซต
กิจกรรมอบรมเตรียมความพรอมพื้นฐานดานคอมพิวเตอร
รวมทั้งสิ้น

1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

8,650
8,650
8,900
49,540

3
4
5
6

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

ปริมาณ งบประมาณ

23,340

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

2559

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

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

8,650
8,650
8,900
26,200

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

ปริมาณรายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ

1 กิจกรรมเสริมทักษะการซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร
งบดําเนินการ
1.1 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร
1
ครั้ง
6
1.2 คาใชสอย
- คาจัดทําเอกสารประกอบการ
1
ครั้ง
25
อบรม
- คาจัดทํารูปเลมรายงานผล
1
ครั้ง
2
กิจกรรม
2 กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม/บําเพ็ญประโยชน
งบดําเนินการ
2.1 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร
1
ครั้ง
3
2.2 คาวัสดุ
คาวัสดุ
3 กิจกรรมละลายพฤติกรรมนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
งบดําเนินการ
3.1 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร
3
คน
6
- คาผูชวยวิทยากร
3
คน
6
4 กิจกรรมอบรมดานการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร
งบดําเนินการ
4.1 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร
1
ครั้ง
4.2 คาใชสอย
- คาจัดทําเอกสารประกอบการอบรม
1
ครั้ง
- คาจัดทํารูปเลมรายงานผลกิจกรรม
1
ครั้ง
5 กิจกรรมเสริมทักษะการพัฒนาเว็บไซต
งบดําเนินการ
5.1 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร
1
ครั้ง
5.2 คาใชสอย
- คาจัดทําเอกสารประกอบการอบรม
1
ครั้ง
- คาจัดทํารูปเลมรายงานผลกิจกรรม
1
ครั้ง

หนวยๆละ

ชั่วโมง
เลม
เลม
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รวมเปน
เงิน
หมาย
งบประมา
เหตุ
อัตรา หนวย
ณ(บาท)
5,050
5,050
3,600
600 บาท
3,600
1,450
50 บาท
1,250

อัตราตอหนวย

200 บาท

ชั่วโมง

600 บาท

ชั่วโมง
ชั่วโมง

600 บาท
300 บาท

12

ชั่วโมง

600 บาท

25
2

เลม
เลม

50 บาท
200 บาท

12

ชั่วโมง

600 บาท

25
1

เลม
เลม

50 บาท
200 บาท

200
2,090
2,090
1,800
1,800
290
290
16,200
16,200
16,200
10,800
5,400
8,650
8,650
7,200
7,200
1,450
1,250
200
8,650
8,650
7,200
7,200
1,450
1,250
200

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ลํา
ดับ

รายการ

ปริมาณรายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ

6 กิจกรรมอบรมเตรียมความพรอมพื้นฐานดานคอมพิวเตอร
งบดําเนินการ
6.1 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร
1
ครั้ง
6.2 คาใชสอย
- คาจัดทําเอกสารประกอบการอบรม
1
ครั้ง
- คาจัดทํารูปเลมรายงานผลกิจกรรม
1
ครั้ง

หนวยๆละ
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รวมเปน
เงิน
หมาย
งบประมา
เหตุ
หนวย
ณ(บาท)
8,900
8,900
7,200
บาท
7,200
1,700
บาท
1,500
บาท
200

อัตราตอหนวย
อัตรา

12

ชั่วโมง

600

30
2

เลม
เลม

50
100

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการภายใตกิจกรรมเดียวกัน เฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการที่ จํานวน 155 คน ไดรับการเพิ่มพูนความรู
ทักษะ ประสบการณ ทั้งทางตรงและทางออม โดยผานการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม การอบรม การ
สัมมนา การศึกษาดูงานนอกสถานที่ และไดรับการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ สงผลให
นักศึกษาไดพัฒนาศักยภาพตนเองมากยิ่งขึ้น
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 เชิงปริมาณ
1) จํานวนนักศึกษาที่คงอยูของสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 155 คน
2) จํานวนนักศึกษาที่เขาใหมสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ตามแผนการรับนักศึกษา 80 คน
3) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กําหนด 40 คน
9.1.2 เชิงคุณภาพ
1) ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอหลังจบ รอยละ 80
2) ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 87
3) ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวา 5 คะแนน
9.1.3 เชิงเวลา
1) ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 80
2) ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ รอยละ 80
3) การดําเนินการเปนไปตามแผนที่กําหนดทุกกิจกรรม
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินการเขารวมกิจกรรม
9.3.2. การสํารวจขอมูลโดยใชแบบรายงานการประเมินผลโครงการ
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162434103000 โครงการประชาสัมพันธหลักสูตร สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด

วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

12,025 บาท
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธรุ กิจ คณะวิทยาการจัดการ
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1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนดใหมี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และเพื่อเปนการ
พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งของการประกันคุณภาพ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดดําเนินโครงการจัดทํากรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา หรื อ TQF
ขึ้ น เพื่ อ ให มี ห ลั ก ประกั น ที่ ชั ด เจนในคุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ต
ระดับอุดมศึกษา อีกทั้งเพื่อเปนแรงกระตุนใหสถาบันมีการพัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้น เพื่อรองรับตลาดอาเซียน ป 2558
หรือ ค.ศ.2015 มีการชี้ถึงผลกระทบการเปดเสรีตลาดอาเซียนวามีแนวโนมที่นักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุม
อาเซียน จะเขามาศึกษาตอและหางานทําในประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศเวียดนามและฟลิปปนส ที่ไดเปรียบเรื่อง
ภาษาอังกฤษหากนักศึกษาไทยไมป รับคุณภาพใหพรอมรองรับ จะเกิดปญหาภาวะการมีงานทําของแรงงานไทย
ปญหาการถูกแยงงานของบัณฑิตไทยในอนาคตอยางแนนอนที่สุด สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
ตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการที่
มุงเนนมาตรฐานผลการเรียนรูทั้ง 5 ดาน ไดแก 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา
4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะห การสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหคณะวิทยาการจัดการตองมุงเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพหรือคุณลักษณะ
พิเศษที่สามารถแขงขันในตลาดแรงงานได รวมถึงสามารถทํางานไดหลากหลายและมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นผูที่จะไดรับการคัดเลือกเขาทํางานจึงตองเปนผูที่มีความพรอมในทุกๆ ดาน ทั้งทางดานวิชาการและวุฒิ
ภาวะเพื่อใหเปนที่ยอมรับและเขาสูตลาดแรงงานไดมากที่สุด การเรียนการสอนจึงเปนภาระงานหลักที่สําคัญของ
สาขาวิ ชา การเรี ย นการสอนที่ ดีมีประสิ ทธิภ าพจะชว ยใหนักศึกษาไดรับ ความรู และมีคุณภาพดานวิชาการดัง
เปาประสงค เมื่อเวลาผานไปปจจัยตาง ๆ ในดานผูเรียน ผูสอน สังคม สภาพแวดลอม เทคโนโลยี รวมทั้งความรู
ตาง ๆ ยอมมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการเรียนการสอนควรไดรับการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อใหสอดคลองกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป คณะวิทยาการจัดการจึงจัดทําโครงการโดยใหมีกิจกรรมตาง ๆ ของทุกสาขาวิช า เพื่อเปนการ
เพิ่มพูนความรู ทักษะ ประสบการณ ใหกับนักศึกษาทั้งทางตรงและทางออม เชนกิจกรรมการอบรม สัมมนา ศึกษา
ดูงานนอกสถานที่ อันจะสงผลโดยตรงใหคุณภาพบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการสูงขึ้น
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2. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาที่เขาใหม และนัก ศึกษาที่คงอยูของสาขาวิช าคอมพิว เตอรธุรกิจ คณะวิทยาการ
จัดการ ไดรับการเพิ่มพูนความรู ทักษะ ประสบการณ ทั้งทางตรงและทางออม โดยผานการจัดการเรียนการสอนและ
การจัดกิจกรรม การอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงานนอกสถานที่ และไดรับการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
และการมีจิตสาธารณะ สงผลใหนักศึกษาไดพัฒนาศักยภาพตนเองมากยิ่งขึ้น
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สกอ.
องคประกอบที่ 2
ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตร
ตัวบงชี้ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ตัวบงชี้ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทิ์ผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่...5...: รอยละความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณพิต
 สมศ.
ตัวบงชี้ที่....1...: บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
ตัวบงชี้ที่...2....: คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย

1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1 จํานวนนักศึกษาที่คงอยูของสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
2 จํานวนนักศึกษาที่เขาใหมสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ตามแผนการ
รับนักศึกษา
3 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กําหนด

ปริมาณ
155
80

หนวยนับ
คน
คน

40

คน

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.3 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวา 5 คะแนน
2.4 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา ไมนอยกวา 5 คะแนน
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ 100 เปนเงิน 12,025 บาท

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
กิจกรรมประชาสัมพันธหลักสูตร
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ
3 ครั้ง

12,025
12,025

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
3 ครั้ง
12,025
12,255

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

2559

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

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

1 กิจกรรมประชาสัมพันธหลักสูตร
งบดําเนินงาน
1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาน้ํามันรถ
- คาเบี้ยเลีย้ ง
- คาจัดทํารูปเลมรายงานผล
กิจกรรม
- คาวัสดุ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
ปริมาณรายการ

1
6
1

ครั้ง
คน
ครั้ง

3

ครั้ง
รวม

3
3
2

อัตราตอหนวย
อัตรา หนวย

วันๆ ละ
วันๆ ละ
เลม

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการภายใตกิจกรรมเดียวกัน เฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ

500 บาท
240 บาท
100 บาท
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รวมเปนเงิน
งบประมา
ณ(บาท)
12,025
12,025
12,025
1,500
4,320
200

หมาย
เหตุ

6,005
12,025

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการที่ จํานวน 155 คน ไดรับการเพิ่มพูนความรู
ทักษะ ประสบการณ ทั้งทางตรงและทางออม โดยผานการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม การอบรม การ
สัมมนา การศึกษาดูงานนอกสถานที่ และไดรับการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ สงผลให
นักศึกษาไดพัฒนาศักยภาพตนเองมากยิ่งขึ้น
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 เชิงปริมาณ
4) จํานวนนักศึกษาที่คงอยูของสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 155 คน
5) จํานวนนักศึกษาที่เขาใหมสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ตามแผนการรับนักศึกษา 80 คน
6) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กําหนด 40 คน
9.1.2 เชิงคุณภาพ
4) ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอหลังจบ รอยละ 80
5) ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 87
6) ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวา 5 คะแนน
9.1.4 เชิงเวลา
4) ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 80
5) ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ รอยละ 80
6) การดําเนินการเปนไปตามแผนที่กําหนดทุกกิจกรรม
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินการเขารวมกิจกรรม
9.3.2. การสํารวจขอมูลโดยใชแบบรายงานการประเมินผลโครงการ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
162434103100 โครงการจัดซื้อครุภัณฑประกอบหองสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย :
วงเงินงบประมาณ :
หนวยงานและผูรับผิดชอบ :
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ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบลงทุน
30,000 บาท
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธรุ กิจ คณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มีหนาที่ในการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย งาน
บริการวิชาการ งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอื่น ๆ ตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการของคณะวิทยาการ
จัดการ และของมหาวิทยาลัย ปจจุบันสาขาวิชา ยังขาดแคลนครุภัณฑในการปฏิบัติงานและการสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน
ดังนั้นเพื่อใหส าขาวิช ามีศักยภาพเพียงพอในการในการปฏิ บัติงานตางๆ จึงมีความจําเปนตองจัดหา
ครุ ภั ณ ฑ เพื่ อ นํ า มาใช ใ นการปฏิ บั ติ ง านและใช ใ นการสนั บ สนุ น การจั ด การเรี ย นการสอนของสาขาวิ ช าให เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อจัดหาครุภัณฑสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาจารยในสาขาวิชา
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ สงป. 6 , สงป. 7 , สงป. 8
 สกอ.
องคประกอบที่ 2 , 3 , 4 , 5 , 6
ตัวบงชี้ 2.1 , 2.2 , 3.2 , 4.1 , 5.2 , 6.1
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 1.1 , 1.5
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อน
กลยุทธที่
ตัวชี้วัดที่

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
อาจารยในสาขาวิชามีครุภัณฑในการสนับสนุนการจัดการเรียนและ
1
การปฏิบัติงาน

ปริมาณ
80
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หนวยนับ
รอยละ

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 สาขาวิชามีครุภัณฑเพียงพอกับอาจารยในสาขาวิชา และสาขาวิชาจัดการเรียนการสอนและ
ปฏิบัติงานไดมีประสิทธิภาพสูงขึ้น รอยละ 80
2.2 อาจารยในสาขาวิชามีความพึงพอใจมากขึ้น รอยละ 80
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ 100 เปนเงิน 30,000 บาท

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ

ลํา
ดับ
1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ

จัดซื้อครุภัณฑประกอบสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
- เครื่องคอมพิวเตอร
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

1 ครั้ง

2557

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

15,000 2 เครื่อง

30,000
30,000

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

2558

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

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ปริมาณหนวยตอ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
1 จัดซื้อครุภัณฑประกอบหองสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
งบลงทุน
1.1 คาครุภัฑณ
- เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ
2
เครื่อง
2
เครื่อง
ปริมาณรายการ

ลํา
ดับ

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
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รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)
30,000
30,000
30,000
15,000 30,000
30,000

อัตราตอหนวย

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
สาขาวิชามีครุภัณฑในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาจารยในสาขาวิชา และสาขาวิชา สามารถจัดการ
เรียนการสอนและปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 เชิงปริมาณ
9.1.1.1 อาจารยประจําสาขาวิชามีครุภัณฑใชเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงาน รอยละ 90
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ รอยละ 85
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ รอยละ 85
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ รอยละ 85
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูลโดยใชแบบประเมินโครงการ
9.3.2. รายงานการประเมินผลโครงการ
โครงการจัดซื้อครุภัณฑประกอบหองสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
รายละเอียดรายการคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
ลําดับที่
1

รายการ
คอมพิวเตอรตั้งโตะ

รวม

จํานวน/
หนวยนับ

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

2 เครื่อง

15,000

30,000

30,000

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
มาตรฐานฯ
CPU : ไมต่ํากวา 2.67 GHz
RAM : ไมต่ํากวา 500 GB
VGA : Intel HD Graphics
Size : 19.5 Inch LED 16:9
Camera : Camera Webcam
Other : USB Keyboard/Mouse
OS : Windows 7 Windows 8
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162434103200 โครงการจัดซื้อครุภัณฑสาขาวิชาการจัดการ
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการใหม คือ โครงการที่จัดทําขึ้นใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ
ภายในปเดียว
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด

วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

55,000
สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนดใหมี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และเพื่อเปนการ
พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งของการประกันคุณภาพ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดดําเนินโครงการจัดทํากรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา หรื อ TQF
ขึ้ น เพื่ อ ให มี ห ลั ก ประกั น ที่ ชั ด เจนในคุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ต
ระดับอุดมศึกษา อีกทั้งเพื่อเปนแรงกระตุนใหสถาบันมีการพัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้น เพื่อรองรับตลาดอาเซียน ป 2558
หรือ ค.ศ.2015 มีการชี้ถึงผลกระทบการเปดเสรีตลาดอาเซียนวามีแนวโนมที่นักศึกษาและแรงงานจากประเทศใน
กลุมอาเซียน จะเขามาศึกษาตอและหางานทําในประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศเวียดนามและฟลิปปนส ที่ไดเปรียบ
เรื่องภาษาอังกฤษหากนักศึกษาไทยไมปรับคุณภาพใหพรอมรองรับ จะเกิดปญหาภาวะการมีงานทําของแรงงานไทย
ปญหาการถูกแยงงานของบัณฑิตไทยในอนาคตอยางแนนอนที่สุด คณะวิทยาการจัดการตระหนักถึงความสําคัญ
ดังกลาว ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการที่มุงเนนมาตรฐานผลการ
เรี ย นรู ทั้ง 5 ด า น ได แก 1) ด า นคุ ณธรรม จริ ย ธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญ ญา 4) ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะห การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทําใหคณะวิทยาการจัดการตองมุงเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษที่สามารถ
แขงขันในตลาดแรงงานได รวมถึงสามารถทํางานไดหลากหลายและมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นผูที่จะไดรับการคัดเลือกเขาทํางานจึงตองเปนผูที่มีความพรอมในทุกๆ ดาน ทั้งทางดานวิชาการและวุฒิ
ภาวะเพื่อใหเปนที่ยอมรับและเขาสูตลาดแรงงานไดมากที่สุด การเรียนการสอนจึงเปนภาระงานหลักที่สําคัญของ
สาขาวิ ชา การเรี ย นการสอนที่ ดีมีประสิ ทธิภ าพจะชว ยใหนักศึกษาไดรับ ความรู และมีคุณภาพดานวิชาการดัง
เปาประสงค เมื่อเวลาผานไปปจจัยตาง ๆ ในดานผูเรียน ผูสอน สังคม สภาพแวดลอม เทคโนโลยี รวมทั้งความรู
ตาง ๆ ยอมมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการเรียนการสอนควรไดรับการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อใหสอดคลองกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการจึงจัดซื้อครุภัณฑ เพื่อสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใน
การจัดการเรียนของนักศึกษาและการสอนของอาจารยผูสอนใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะสงผลโดยตรงให
คุณภาพบัณฑิตของ สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการสูงขึ้น
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2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการมีครุภัณฑ ในการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกการจัดการเรียน
การสอนของนักศึกษาอยางเพียงพอตลอดปการศึกษา
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ สงป. 6 , สงป. 7 , สงป. 8
 สกอ.
องคประกอบที่ 2 , 3 , 4 , 5 , 6
ตัวบงชี้ 2.1 , 2.2 , 3.2 , 4.1 , 5.2 , 6.1
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 1.1 , 1.5
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อน
กลยุทธที่
ตัวชี้วัดที่
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1.1 เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ
1.2 กลองดิจิตอล

ปริมาณ
1
1

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 85
2.2 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวา 5 คะแนน
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 เบิกจายรอยละ ......100...เปนเงิน......55,000........บาท

หนวยนับ
เครื่อง
เครื่อง
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ

ลํา
ดับ
1.

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
โครงการจัดซื้อครุภัณฑสาขาวิชาการจัดการ
1.1 เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ
1.2 กลองดิจิตอล
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง

55,000 บาท

1 ครั้ง

55,000

2557

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

20,000 บาท
35,000 บาท
55,000

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

2558

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

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

1 จัดซื้อครุภัณฑสาขาวิชาการจัดการ
งบดําเนินงาน
1.1 ครุภัณฑ
- เครื่องคอมพิวเตอร
- กลองดิจิตอล

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
ปริมาณรายการ

1
1

ครั้งๆละ
ครั้งๆละ

1
1

เครื่องๆละ
เครื่องๆละ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น (หาหมื่นหาพันบาทถวน)
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
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รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)
55,000
55,000
55,000
20,000 บาท
20,000
35,000 บาท
35,000

อัตราตอหนวย

55,000

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ไดรับการเพิ่มพูนความรู ทักษะ โดยผานการจัดการ
เรียนการสอนและการจัดกิจกรรม สงผลใหนักศึกษาไดพัฒนาศักยภาพตนเองมากยิ่งขึ้น
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 เชิงปริมาณ
1.6.1 สาขาวิชาการจัดการ มีคอมพิวเตอรตั้งโตะจํานวน 1 เครื่อง
1.6.2 กลองดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง
9.1.2 เชิงคุณภาพ
i.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 85
ii.ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวา 5 คะแนน
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบ...............................................................................................
9.3.2. การสํารวจขอมูลโดยใชแบบ..............................................................................................
9.3.3. การสํารวจขอมูลโดยใชแบบ...............................................................................................
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งาน/โครงการ........จัดซื้อครุภัณฑสาขาวิชาการจัดการ ................
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รายละเอียดรายการคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
ลําดับที่
1.

2.

จํานวน/
หนวยนับ

รายการ
เครื่องคอมพิวเตอร
ตั้งโตะ

1 เครื่อง

กลองดิจิตอล

1 เครื่อง

รวม

ราคาตอ
หนวย
(บาท)
20,000

35,000

20,000

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
มาตรฐานฯ

35,000

LED Monitor 19.45” (DVI B)
Intel core i5-4590S 3.0G 6M HD 4600 CPU
4GB DDR3-1600 DIMM (1x4GB) RAM
1TB 7200 RPM SATA 6G HDD
Universal USB Wired W8 Keyboard THAI
USB Mouse
16X Super Multi DVDRW SATA 1st ODD
6 in 1 Media Card reader
Parallel Port Adapter
Warranty 3 Years on-site Service
มาตรฐานฯ

รวมเงิน
(บาท)

55,000

เซนเซอร CMOS APS-C ความละเอียด 18 ลาน
พิกเซล
ชิพประมวลผล DIGIC V
จุด Autofocus 9 จุด และเปน cross-type ทุกจุด
จอแสดงผล Touch Screen LCD แบบปรับหมุนได
(Vari-Angle) ขนาด 3.0" ความละเอียด 1.04 ลาน
พิกเซล
รองรับการใชงานการด SD / SDHC / SDXC
ใชแบตเตอรี่ LP-E8
เลนส Kit 18-135
รับประกัน 1 ป
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162434103300 โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการใหม คือ โครงการที่จัดทําขึ้นใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ
ภายในปเดียว
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด

107,000
สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนดใหมี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และเพื่อเปนการ
พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งของการประกันคุณภาพ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดดําเนินโครงการจัดทํากรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา หรื อ TQF
ขึ้ น เพื่ อ ให มี ห ลั ก ประกั น ที่ ชั ด เจนในคุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ต
ระดับอุดมศึกษา อีกทั้งเพื่อเปนแรงกระตุนใหสถาบันมีการพัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้น เพื่อรองรับตลาดอาเซียน ป 2558
หรือ ค.ศ.2015 มีการชี้ถึงผลกระทบการเปดเสรีตลาดอาเซียนวามีแนวโนมที่นักศึกษาและแรงงานจากประเทศใน
กลุมอาเซียน จะเขามาศึกษาตอและหางานทําในประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศเวียดนามและฟลิปปนส ที่ไดเปรียบ
เรื่องภาษาอังกฤษหากนักศึกษาไทยไมปรับคุณภาพใหพรอมรองรับ จะเกิดปญหาภาวะการมีงานทําของแรงงานไทย
ปญหาการถูกแยงงานของบัณฑิตไทยในอนาคตอยางแนนอนที่สุด คณะวิทยาการจัดการตระหนักถึงความสําคัญ
ดังกลาว ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการที่มุงเนนมาตรฐานผลการ
เรี ย นรู ทั้ง 5 ด าน ได แก 1) ด า นคุ ณธรรม จริ ย ธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญ ญา 4) ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะห การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทําใหคณะวิทยาการจัดการตองมุงเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษที่สามารถ
แขงขันในตลาดแรงงานได รวมถึงสามารถทํางานไดหลากหลายและมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นผูที่จะไดรับการคัดเลือกเขาทํางานจึงตองเปนผูที่มีความพรอมในทุกๆ ดาน ทั้งทางดานวิชาการและวุฒิ
ภาวะเพื่อใหเปนที่ยอมรับและเขาสูตลาดแรงงานไดมากที่สุด การเรียนการสอนจึงเปนภาระงานหลักที่สําคัญของ
สาขาวิ ชา การเรี ย นการสอนที่ ดีมีประสิ ทธิภ าพจะชว ยใหนักศึกษาไดรับ ความรู และมีคุณภาพดานวิชาการดัง
เปาประสงค เมื่อเวลาผานไปปจจัยตาง ๆ ในดานผูเรียน ผูสอน สังคม สภาพแวดลอม เทคโนโลยี รวมทั้งความรู
ตาง ๆ ยอมมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการเรียนการสอนควรไดรับการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อใหสอดคลองกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการจึงจัดทําโครงการโดยใหมีกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเปนการ
เพิ่มพูนความรู ทักษะ ประสบการณ ใหกับนักศึกษาทั้งทางตรงและทางออม เชนกิจกรรมการอบรม สัมมนา ศึกษา
ดูงานนอกสถานที่ ซึ่งจะสงผลโดยตรงใหคุณภาพบัณฑิตของ สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการสูงขึ้น
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2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาของสาขาวิ ช าการจัด การ คณะวิ ท ยาการจั ด การ ได รั บ การเพิ่ ม พู น ความรู ทั ก ษะ
ประสบการณ ทั้งทางตรงและทางออม โดยผานการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม การอบรม การสัมมนา
การศึกษาดูงานนอกสถานที่ และไดรับการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ สงผลใหนักศึกษา
ไดพัฒนาศักยภาพตนเองมากยิ่งขึ้น
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ สงป.9, สงป.10, สงป.11, สงป.12, สงป.13, สงป.14
 สกอ.
องคประกอบที่ 2
ตัวบงชี้ 2.1, 2.6, 2.7
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 5
 สมศ.
ตัวชี้วัดที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 1 และ 2
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
ปริมาณ หนวยนับ
1.1 จํานวนนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
270
คน
1.2 กิจกรรมพบปะผูปกครอง
1
กิจกรรม
1.3 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่
2
กิจกรรม
1.4 กิจกรรมจัดการทํา Team
1
กิจกรรม
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 85
2.2 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวา 5 คะแนน
2.3 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา ไมนอยกวา 5
คะแนน
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจายรอยละ ....28.04..เปนเงิน......30,000.....บาท
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจายรอยละ ..57.94....เปนเงิน.....62,000......บาท
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.58 – ก.ย.58) เบิกจายรอยละ ...14.02....เปนเงิน.....15,000.....บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1.

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
1.1 กิจกรรมพบปะผูปกครอง
1.2 ศึกษาดูงานนอกสถานที่
1.3 กิจกรรม จัดการทํา Team
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ
4 ครั้ง

107,000 บาท

2557

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

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

4 ครั้ง

107,000

30,000 บาท

2558

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

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

1 ครั้ง

62,000 บาท

15,000บาท
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

1 กิจกรรมที่ 1 พบปะผูปกครอง
งบดําเนินงาน
1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาอาหารวาง
-

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
ปริมาณรายการ

120

คาจางทําเอกสาร
120
คาจางทํารูปเลมรายงาน
1
โครงการ
- คาวัสดุ
1
2 กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ (2 ครั้ง)
2.1 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ (ครั้งที่ 1)
งบดําเนินงาน
2.1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาจางจัดทํารูปเลมรายงาน
1
โครงการ
- คาจางทําเอกสาร
1
ประกอบการอบรม
- คาอาหาร
40
- คาอาหารวาง
40
- คาเสื่อมรถ
1
- คาน้ํามัน
1
- คาเบี้ยเลี้ยง
1
- คาวัสดุ
1
2.2 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ (ครั้งที่ 2)
งบดําเนินงาน
2.2.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาจางจัดทํารูปเลมรายงาน
1
โครงการ
- คาจางทําเอกสาร
1
ประกอบการอบรม
- คาอาหาร
40
- คาอาหารวาง
40
- คาเสื่อมรถ
1
- คาน้ํามัน
1
- คาเบี้ยเลี้ยง
1
- คาวัสดุ
1
3. กิจกรรม จัดการทํา Team
งบดําเนินงาน
3.1 คาใชสอย
- คาจางเชาเหมารถบัส
1
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รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)
15,000
15,000
15,000
35 บาท
4,200

อัตราตอหนวย

คนๆละ

1

มื้อๆละ

คนๆละ
ครั้งๆละ

1
3

ชุดๆละ
เลมๆละ

50 บาท
100 บาท

6,000
300

ครั้งๆละ

-

-

4,500 บาท

ครั้งๆละ

3

เลมๆละ

100 บาท

4,500
30,000
15,000
15,000
15,000
300

ครั้งๆละ

40

ชุดๆละ

30 บาท

1,200

คนๆละ
คนๆละ
คันๆละ
คันๆละ
ครั้งๆละ
ครั้งๆละ

1
1
1
1
6
-

มื้อๆละ
มื้อๆละ
ครั้งๆละ
ครั้งๆละ
คนๆละ
-

ครั้งๆละ

3

เลมๆละ

100 บาท

2,000
1,400
1,500
2,000
1,440
5,160
15,000
15,000
15,000
300

ครั้งๆละ

40

ชุดๆละ

30 บาท

1,200

คนๆละ
คนๆละ
คันๆละ
คันๆละ
ครั้งๆละ
ครั้งๆละ

1
1
1
1
6
-

มื้อๆละ
มื้อๆละ
ครั้งๆละ
ครั้งๆละ
คนๆละ
-

50
35
1,500
3,000
240
4,160

ครั้งๆละ

2

คันๆละ

4,000 บาท

50
35
1,500
2,000
240
5,160

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2,000
1,400
1,500
3,000
1,440
4,160
62,000
62,000
62,000
8,000
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ลํา
ดับ

รายการ
-

คาเบี้ยเลี้ยง
คาที่พัก
คาอาหาร
คาจางทําเอกสาร
คาจางทําปาย
คาอาหารวาง

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
2
วันๆละ
5
คนๆละ
65
คนๆละ
1
คืนๆละ
65
คนๆละ
3
มื้อๆละ
60
คนๆละ
1
ชุดๆละ
1
ครั้งๆละ
1
ปายๆละ
65
คนๆละ
4
มื้อๆละ
ปริมาณรายการ

อัตราตอหนวย
อัตรา
240
300
100
50
500
35

หนวย
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น (หนึ่งแสนเจ็ดพันบาทถวน)
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการเฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน
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รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
2,400
19,500
19,500
3,000
500
9,100
107,000

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ไดรับการเพิ่มพูนความรู ทักษะ ประสบการณ ทั้ง
ทางตรงและทางออม โดยผานการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม การอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ และได รับ การเสริ มสร างคุ ณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ สงผลใหนักศึกษาไดพัฒนา
ศักยภาพตนเองมากยิ่งขึ้น
8.2 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและ
การเรียนรู
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 เชิงปริมาณ
1.6.3 จํานวนนักศึกษาสาขาวิชากาจัดการ จํานวน 270 คน
1.6.4 กิจกรรมพบผูปกครอง จํานวน 1 กิจกรรม
1.6.5 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ จํานวน 1 กิจกรรม (2 ครั้ง)
1.6.6 กิจกรรม จัดการทํา Team จํานวน 1 กิจกรรม
9.1.2 เชิงคุณภาพ
iii.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 85
iv.ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวา 5 คะแนน
v.ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษาไมนอยกวา
5 คะแนน
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถาม
9.3.2. การสํารวจขอมูลโดยใชแบบรายงานการประเมินโครงการ
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162434103400 โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:

เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

71,000 บาท
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จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
จํานวนนักศึกษาคงอยู
ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
ผูสําเร็จการศึกษาทีจ่ บการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนดใหมี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และเพื่อเปนการ
พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งของการประกันคุณภาพ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดดําเนินโครงการจัดทํากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ขึ้นเพื่อใหมีหลักประกันที่ชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา
อีกทั้งเพื่อเปนแรงกระตุนใหสถาบันมีการพัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้น เพื่อรองรับตลาดอาเซียน ป 2558 หรือ ค.ศ.2015
มีการชี้ถึงผลกระทบการเปดเสรีตลาดอาเซียนวามีแนวโนมที่นักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุมอาเซียน จะเขา
มาศึกษาตอและหางานทําในประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศเวียดนามและฟลิปปนส ที่ไดเปรียบเรื่องภาษาอังกฤษ
หากนักศึกษาไทยไมปรับคุณภาพใหพรอมรองรับ จะเกิดปญหาภาวะการมีงานทําของแรงงานไทย ปญหาการถูกแยง
งานของบัณฑิตไทยในอนาคตอยางแนนอนที่สุด คณะวิทยาการจัดการตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว ประกอบกับ
นโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการที่มุงเนนมาตรฐานผลการเรียนรูทั้ง 5 ดาน ไดแก
1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะห การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหคณะวิทยาการ
จัดการตองมุงเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษที่สามารถแขงขันในตลาดแรงงานได รวมถึง
สามารถทํางานไดหลากหลายและมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นผูที่จะไดรับการคัดเลือกเขาทํางานจึงตองเปนผูที่มีความพรอมในทุกๆ ดาน ทั้งทางดานวิชาการและวุฒิ
ภาวะเพื่อใหเปนที่ยอมรับและเขาสูตลาดแรงงานไดมากที่สุด การเรียนการสอนจึงเปนภาระงานหลักที่สําคัญของ
สาขาวิ ชา การเรี ย นการสอนที่ ดีมีประสิ ทธิภ าพจะชว ยใหนักศึกษาไดรับ ความรู และมีคุณภาพดานวิชาการดัง
เปาประสงค เมื่อเวลาผานไปปจจัยตาง ๆ ในดานผูเรียน ผูสอน สังคม สภาพแวดลอม เทคโนโลยี รวมทั้งความรู
ตาง ๆ ยอมมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการเรียนการสอนควรไดรับการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อใหสอดคลองกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการจึงจัดทําโครงการโดยใหมีกิจกรรมตาง ๆ เพื่อ
เป น การเพิ่ มพู น ความรู ทั กษะ ประสบการณ ใหกั บ นักศึกษาทั้งทางตรงและทางออม เชน กิ จ กรรมการอบรม
สัมมนา ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ตลอดจนจัดซื้อวัสดุอุปกรณตาง ๆ เพื่อสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการ
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เรียนของนักศึกษาและการสอนของอาจารยผูสอนใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะสงผลโดยตรงใหคุณภาพ
บัณฑิตของ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการสูงขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหนักศึกษาของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการ ไดรับการเพิ่มพูนความรู ทักษะ
ประสบการณ ทั้งทางตรงและทางออม โดยผานการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม การอบรม การสัมมนา
การศึกษาดูงานนอกสถานที่ และไดรับการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ สงผลใหนักศึกษา
ไดพัฒนาศักยภาพตนเองมากยิ่งขึ้น
2.2 เพื่อใหนักศึกษามีวัสดุอุปกรณตาง ๆ ในการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการเรียนของนักศึกษา
อยางเพียงพอตลอดปการศึกษา
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ สงป. 6 , สงป. 7 , สงป. 8
 สกอ.
องคประกอบที่ 2 , 3 , 5
ตัวบงชี้ 2.1 , 2.2 , 3.1 , 3.2 , 3.3 , 5.1 , 5.2
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 1.1
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อน
กลยุทธที่
ตัวชี้วัดที่
4. เครือขายความรวมมือ
 มีเครือขาย
 มีเครือขายเดิม
สถาบันรหัสสากลและการทาเรือกรุงเทพ (คลองเตย)
 มีเครือขายเพิ่มขึ้น ไดแก
 ภายในประเทศ
ศูนยการเรียนรูตันแลนด อิชิตัน กรีนแฟคทอรี่ บริษัท อิชิตัน กรุป จํากัด (มหาชน)
5. เปาหมาย

1.เปาหมายเชิงปริมาณ

ลําดับ
รายการเปาหมาย
1.1 จํานวนนักศึกษาที่คงอยูชั้นปที่ 2 และ 3 ของสาขาวิชาการจัดการโลจิ
สติกส
1.2 จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
คณะวิทยาการจัดการ
1.3 มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรูของ
นักศึกษา

ปริมาณ หนวยนับ
138
คน
95

คน

1

สาขาวิชา
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2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 85
2.2 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวา 5 คะแนน
2.3 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา ไมนอยกวา 5 คะแนน
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจายรอยละ 14.08 เปนเงิน 10,000 บาท
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจายรอยละ 85.92 เปนเงิน 61,000 บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส
1.1 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ (โรงงาน
อุตสาหกรรม)
1.2 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่สถาบันรหัสสากล
และการทาเรือกรุงเทพ (คลองเตย)
1.3 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่คลังสินคา (นิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง)
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ

งบประมาณ

3 ครั้ง

71,000 บาท

2558

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

3 ครั้ง

71,000 บาท

1 ครั้ง

2559

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

10,000 บาท

10,000 บาท

1 ครั้ง

28,000 บาท

1 ครั้ง

33,000 บาท

2 ครั้ง

61,000 บาท

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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ปริมาณหนวยตอ
รวมเปนเงิน
อัตราตอหนวย
หมาย
รายการ
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย (บาท)
1 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ (โรงงานอุตสาหกรรม)
10,000
งบดําเงินงาน
10,000
1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
10,000
- คาจางเหมายานพาหนะโดยสาร
3
คันๆละ
1
ครั้งๆละ
1,800 บาท
5,400
- คาจางจัดทําปายไวนิล
1
ครั้งๆละ
1
ผืนๆ ละ
800 บาท
800
- คาจางจัดทําเอกสารการศึกษา
1
ครั้งๆละ
95
เลมๆละ
20 บาท
1,900
ดูงาน
- คาจางจัดทํารูปเลม
1
ครั้ง
2
เลมๆละ
100 บาท
200
เอกสารรายงานโครงการ
- คาวัสดุ
1
ครั้ง
1,700
2 กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานนอกสถานที่สถาบันรหัสสากลและการทาเรือกรุงเทพ (คลองเตย)
28,000
งบดําเงินงาน
28,000
2.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
28,000
- คาจางเหมายานพาหนะโดยสาร
2
คันๆละ
1
วันๆละ
10,000 บาท
20,000
- คาทางดวน
2
คันๆละ
1
วันๆละ
400 บาท
800
- คาเบี้ยเลีย้ ง
6
คนๆละ
1
วันๆละ
240 บาท
1,440
- คาจางจัดทําเอกสารการศึกษา
1
ครั้งๆละ
90
เลมๆละ
20 บาท
1,800
ดูงาน
- คาจางทําปายไวนิล
1
ครัง้
2
ผืนๆ ละ
800 บาท
1,600
- คาจางจัดทํารูปเลมเอกสาร
1
ครั้ง
2
เลมๆละ
100 บาท
200
โครงการ
- คาวัสดุ
1
ครั้ง
2,160
3 กิจกรรมที่ 3 ศึกษาดูงานนอกสถานที่คลังสินคา (นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง)
33,000
3.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
33,000
- คาจางเหมายานพาหนะโดยสาร
1
คันๆละ
2
วันๆละ
10,000 บาท
20,000
- คาทางดวน
1
คันๆละ
1
ครั้งๆละ
560 บาท
560
- คาเบี้ยเลีย้ ง
6
คนๆละ
2
วันๆละ
240 บาท
2,880
- คาที่พัก
6
คนๆละ
1
วันๆละ
850 บาท
5,100
- คาจางจัดทําเอกสารการศึกษา
1
ครั้งๆละ
50
เลมๆละ
20 บาท
1,000
ดูงาน
- คาจางจัดทําปายไวนิล
1
ครั้ง
1
ผืนๆ ละ
800 บาท
800
- คาจางจัดทํารูปเลมเอกสาร
1
ครั้ง
2
เลมๆละ
100 บาท
200
โครงการ
คาวัสดุ
1
ครั้ง
2,460

ลํา
ดับ

ปริมาณรายการ

รวมงบประมาณ (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการเฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน

71,000
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8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1 นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส คณะวิ ท ยาการจั ด การ ได รั บ การเพิ่ ม พู น ความรู ทั ก ษะ
ประสบการณ ทั้งทางตรงและทางออม โดยผานการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม การอบรม การสัมมนา
การศึกษาดูงานนอกสถานที่ และไดรับการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ สงผลใหนักศึกษา
ไดพัฒนาศักยภาพตนเองมากยิ่งขึ้น
8.2 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการ มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาและการเรียนรู
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 ระดับความสําเร็จของโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา รอยละ 85
9.1.2 ระดับความสําเร็จของการเขารวมกิจกรรมรอยละ 85
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ รอยละ 85
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ รอยละ 85
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ รอยละ 85
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูลโดยใชแบบประเมินโครงการ
9.3.2. รายงานการประเมินผลโครงการ
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162434103500 โครงการจัดซื้อครุภัณฑสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการใหม คือ โครงการที่จัดทําขึ้นใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ
ภายในปเดียว
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:

เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด

วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

20,000 บาท

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนดใหมี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และเพื่อเปนการ
พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งของการประกันคุณภาพ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดดําเนินโครงการจัดทํากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ขึ้นเพื่อใหมีหลักประกันที่ชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา
อีกทั้งเพื่อเปนแรงกระตุนใหสถาบันมีการพัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้น เพื่อรองรับตลาดอาเซียน ป 2558 หรือ ค.ศ.2015
มีการชี้ถึงผลกระทบการเปดเสรีตลาดอาเซียนวามีแนวโนมที่นักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุมอาเซียน จะเขา
มาศึกษาตอและหางานทําในประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศเวียดนามและฟลิปปนส ที่ไดเปรียบเรื่องภาษาอังกฤษ
หากนักศึกษาไทยไมปรับคุณภาพใหพรอมรองรับ จะเกิดปญหาภาวะการมีงานทําของแรงงานไทย ปญหาการถูกแยง
งานของบัณฑิตไทยในอนาคตอยางแนนอนที่สุด คณะวิทยาการจัดการตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว ประกอบกับ
นโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการที่มุงเนนมาตรฐานผลการเรียนรูทั้ง 5 ดาน ไดแก
1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะห การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหคณะวิทยาการ
จัดการตองมุงเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษที่สามารถแขงขันในตลาดแรงงานได รวมถึง
สามารถทํางานไดหลากหลายและมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นผูที่จะไดรับการคัดเลือกเขาทํางานจึงตองเปนผูที่มีความพรอมในทุกๆ ดาน ทั้งทางดานวิชาการและวุฒิ
ภาวะเพื่อใหเปนที่ยอมรับและเขาสูตลาดแรงงานไดมากที่สุด การเรียนการสอนจึงเปนภาระงานหลักที่สําคัญของ
สาขาวิ ชา การเรี ย นการสอนที่ ดีมีประสิ ทธิภ าพจะชว ยใหนักศึกษาไดรับ ความรู และมีคุณภาพดานวิชาการดัง
เปาประสงค เมื่อเวลาผานไปปจจัยตาง ๆ ในดานผูเรียน ผูสอน สังคม สภาพแวดลอม เทคโนโลยี รวมทั้งความรู
ตาง ๆ ยอมมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการเรียนการสอนควรไดรับการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อใหสอดคลองกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการจึงจัดทําโครงการโดยใหมีกิจกรรมตาง ๆ เพื่อ
เป น การเพิ่ มพู น ความรู ทั กษะ ประสบการณ ใหกั บ นักศึกษาทั้งทางตรงและทางออม เชน กิ จ กรรมการอบรม
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สัมมนา ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ตลอดจนจัดซื้อวัสดุอุปกรณตาง ๆ เพื่อสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการ
เรียนของนักศึกษาและการสอนของอาจารยผูสอนใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะสงผลโดยตรงใหคุณภาพ
บัณฑิตของ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการสูงขึ้น
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหนักศึกษาและอาจารยมีวัสดุอุปกรณตาง ๆ ในการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการเรียนการ
สอนนักศึกษาอยางเพียงพอตลอดปการศึกษา
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ สงป. 6 , สงป. 7 , สงป. 8
 สกอ.
องคประกอบที่ 2 , 3 , 4 , 5 , 6
ตัวบงชี้ 2.1 , 2.2 , 3.2 , 4.1 , 5.2 , 6.1
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 1.1 , 1.5
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อน
กลยุทธที่
ตัวชี้วัดที่
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1.1 จํานวนนักศึกษาที่คงอยูของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
1.2 จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
คณะวิทยาการจัดการ
1.3 มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรูของ
นักศึกษา

ปริมาณ หนวยนับ
165
คน
95
คน
260

คน

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 85
2.2 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวา 5 คะแนน
2.3 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา ไมนอยกวา 5 คะแนน
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ 100 เปนเงิน 20,000 บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

1

โครงการจัดซื้อครุภัณฑสาขาวิชาการจัดการโลจิ
สติกส
1.1 จัดซื้อครุภัณฑเครื่องปริ้นเตอร
หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ

งบประมาณ

1 รายการ

20,000 บาท

4 เครื่อง
1 รายการ

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

20,000 บาท 4 เครื่อง
20,000 บาท 4 เครื่อง

20,000 บาท
20,000 บาท

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ
งบประมาณ

2559

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ปริมาณหนวยตอ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
1.1 จัดซื้อครุภณ
ั ฑ
- จัดซื้อครุภณ
ั ฑเครื่องปริ้นเตอร
1
ครั้งๆละ
4
เครื่องๆละ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
(สองหมื่นบาทถวน)

ลํา
ดับ

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

ปริมาณรายการ
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รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)
20,000
20,000
5,000 บาท
20,000
20,000

อัตราตอหนวย

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส คณะวิ ท ยาการจั ด การ ได รั บ การเพิ่ ม พู น ความรู ทั ก ษะ
ประสบการณ ทั้ งทางตรงและทางอ อ ม โดยผานการจั ดการเรีย นการสอนและการจัด กิจ กรรม และได รับ การ
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ สงผลใหนักศึกษาไดพัฒนาศักยภาพตนเองมากยิ่งขึ้น
2. นักศึกษาและอาจารยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสมีวัสดุอุปกรณตาง ๆ ในการสนับสนุนและอํานวย
ความสะดวกในการเรียนการสอนนักศึกษาอยางเพียงพอตลอดปการศึกษา
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 เชิงปริมาณ
1.6.7 จํานวนนักศึกษาที่คงอยูของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 165 คน
1.6.8 จํานวนนักศึกษาที่เขาใหมสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 95 คน
1.6.9 มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรูของนักศึกษา 260 คน
9.1.2 เชิงคุณภาพ
vi.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอหลังจบ รอยละ 85
vii.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 85
viii.ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวา 5 คะแนน
9.1.3 เชิงเวลา
1) ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด รอยละ
85
2) ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ รอยละ 85
3) การดําเนินการเปนไปตามแผนที่กําหนดทุกกิจกรรม
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถาม
9.3.2. รายงานการประเมินผลโครงการ
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โครงการจัดซื้อครุภัณฑสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
รายละเอียดรายการคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
ลําดับที่

รายการ

1

จัดซื้อครุภัณฑเครื่อง
ปริ้นเตอร

จํานวน/
หนวยนับ

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

2 เครื่อง

5,000

10,000

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
Printer
ความเร็วในการพิมพไมนอยกวา 20 แผน/นาที
ความละเอียดในการพิมพ 600x600 dpi
โปรเซสเซอร 600MHz
หนวยความจํา 128MB
รองรับปริมาณการพิมพ 8,000 แผนตอเดือน
ภาษาเครื่องพิมพ Host-based
ความเร็วในการทําสําเนา : 20แผนตอนาที (ขาวดํา)
ความละเอียด Up น 300x300 dpi
ยอ-ขยาย 25 to 400%
ประเภทของการสแกน Flatbed
ความเร็วในการสแกน Optical : up to 1200dpi
Bit Depth 24-bit
รับประกันไมนอยกวา 1 ป

2 เครื่อง

5,000

10,000

มัลติฟงกชั่นอิงคเจ็ท 3 in 1
ความเร็วในการพิมพขาวดําและสี 27/15 แผน
ตอนาที
ถายเอกสารขาวดํา 5/10 วินาที
สแกนดวยความละเอียด 600x1200 dpi
รับประกันไมนอยกวา 1 ป

รวม (สองหมื่นบาทถวน)

20,000
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162434103600 โครงการพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส (พัฒนาความรูเกี่ยวกับโลจิสติกส)
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:

เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด

วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

42,000 บาท
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนดใหมี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และเพื่อเปนการ
พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งของการประกันคุณภาพ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดดําเนินโครงการจัดทํากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ขึ้นเพื่อใหมีหลักประกันที่ชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา
อีกทั้งเพื่อเปนแรงกระตุนใหสถาบันมีการพัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้น เพื่อรองรับตลาดอาเซียน ป 2558 หรือ ค.ศ.2015
มีการชี้ถึงผลกระทบการเปดเสรีตลาดอาเซียนวามีแนวโนมที่นักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุมอาเซียน จะเขา
มาศึกษาตอและหางานทําในประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศเวียดนามและฟลิปปนส ที่ไดเปรียบเรื่องภาษาอังกฤษ
หากนักศึกษาไทยไมปรับคุณภาพใหพรอมรองรับ จะเกิดปญหาภาวะการมีงานทําของแรงงานไทย ปญหาการถูกแยง
งานของบัณฑิตไทยในอนาคตอยางแนนอนที่สุด คณะวิทยาการจัดการตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว ประกอบกับ
นโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการที่มุงเนนมาตรฐานผลการเรียนรูทั้ง 5 ดาน ไดแก
1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะห การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหคณะวิทยาการ
จัดการตองมุงเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษที่สามารถแขงขันในตลาดแรงงานได รวมถึง
สามารถทํางานไดหลากหลายและมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นผูที่จะไดรับการคัดเลือกเขาทํางานจึงตองเปนผูที่มีความพรอมในทุกๆ ดาน ทั้งทางดานวิชาการและวุฒิ
ภาวะเพื่อใหเปนที่ยอมรับและเขาสูตลาดแรงงานไดมากที่สุด การเรียนการสอนจึงเปนภาระงานหลักที่สําคัญของ
สาขาวิ ชา การเรี ย นการสอนที่ ดีมีประสิ ทธิภ าพจะชว ยใหนักศึกษาไดรับ ความรู และมีคุณภาพดานวิชาการดัง
เปาประสงค เมื่อเวลาผานไปปจจัยตาง ๆ ในดานผูเรียน ผูสอน สังคม สภาพแวดลอม เทคโนโลยี รวมทั้งความรู
ตาง ๆ ยอมมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการเรียนการสอนควรไดรับการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อใหสอดคลองกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการจึงจัดทําโครงการโดยใหมีกิจกรรมตาง ๆ เพื่อ
เป น การเพิ่ มพู น ความรู ทั กษะ ประสบการณ ใหกั บ นักศึกษาทั้งทางตรงและทางออม เชน กิ จ กรรมการอบรม
สัมมนา ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ตลอดจนจัดซื้อวัสดุอุปกรณตาง ๆ เพื่อสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการ
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เรียนของนักศึกษาและการสอนของอาจารยผูสอนใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะสงผลโดยตรงใหคุณภาพ
บัณฑิตของ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการสูงขึ้น
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหอาจารยของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการ ไดรับการเพิ่มพูนความรู ทักษะ
ประสบการณ ทั้งทางตรงและทางออม โดยผานการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม การอบรม การสัมมนา
และไดรับการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ สงผลใหนักศึกษาไดพัฒนาศักยภาพตนเองมาก
ยิ่งขึ้น
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ สงป.6, สงป.7, สงป.8
 สกอ.
องคประกอบที่ 2, 4, 5 ตัวบงชี้ 2.1, 2.2, 4.1 4.2 4.3 5.2
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 1.1
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อน
กลยุทธที่
ตัวชี้วัดที่
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1.1 จํานวนอาจารยที่คงอยูของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
1.2 มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรูของ
อาจารย

ปริมาณ หนวยนับ
6
คน
6
คน

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรูของอาจารย ไมนอยกวา
5 คะแนน
2.2 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางพัฒนาความรูความสามารถเฉพาะศาสตร ไมนอยกวา 5 คะแนน
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ 55.33 เปนเงิน 23,240 บาท
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจายรอยละ 44.66 เปนเงิน 18,760 บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
โครงการพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรการ
จัดการโลจิสติกส
(พัฒนาความรูเกี่ยวกับโลจิสติกส)
- ศึกษาดูงานดานการจัดการเรียนการสอน
- กิจกรรมอบรมเกี่ยวกับโลจิสติกส
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ
3 ครั้ง

42,000บาท

1 ครั้ง
2 ครั้ง
3 ครั้ง

4,480 บาท
37,520บาท
42,000บาท

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

4,480 บาท
18,760บาท
23,240

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

2559

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

1 ครั้ง
1 ครั้ง

18,760 บาท
18,760 บาท

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ปริมาณหนวยตอ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
1 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมศึกษาดูงานดานการจัดการเรียนการสอน
งบดําเนินงาน
1.1 คาใชสอย
- คาบํารุงรักษารถ (รถตู)
1
คันๆละ
1
วันๆละ
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง (รถตู)
1
คันๆละ
1
ครั้งๆละ
- คาทางดวน
1
คันๆละ
1
วันๆละ
- คาเบี้ยเลีย้ ง
7
คนๆละ
1
วันๆละ
2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมอบรมเกี่ยวกับโลจิสติกส
งบดําเนินงาน
2.1 กิจกรรมอบรมเกี่ยวกับโลจิสติกส ครั้งที่ 1
2.1.1 คาใชสอย
- คาบํารุงรักษารถ (รถตู)
1
คันๆละ
1
วันๆละ
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง (รถตู)
1
คันๆละ
1
ครั้งๆละ
- คาทางดวน
1
คันๆละ
1
วันๆละ
- คาลงทะเบียน
3
คนๆละ
1
ครั้งๆละ
- คาเบี้ยเลีย้ ง
4
คนๆละ
1
วันๆละ
2.2 กิจกรรมอบรมเกี่ยวกับโลจิสติกส ครั้งที่ 2
2.2.1 คาใชสอย
- คาบํารุงรักษารถ (รถตู)
1
คันๆละ
1
วันๆละ
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง (รถตู)
1
คันๆละ
1
ครั้งๆละ
- คาทางดวน
1
คันๆละ
1
วันๆละ
- คาลงทะเบียน
3
คนๆละ
1
ครั้งๆละ
- คาเบี้ยเลีย้ ง
4
คนๆละ
1
วันๆละ
ปริมาณรายการ

ลํา
ดับ

อัตราตอหนวย
อัตรา หนวย

500
1,000
400
240

บาท
บาท
บาท
บาท

500
1,000
400
5,000
240

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

500
1,000
400
5,000
240

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รวมงบประมาณ (สี่หมื่นสองพันบาทถวน)
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการเฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุภายใตกิจกรรมเดียวกัน
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รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
4,480
4,480
3,780
500
1,900
400
1,680
37,520
37,520
18,760
18,760
500
1,900
400
15,000
960
18,760
18,760
500
1,900
400
15,000
960

42,000

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. อาจารย ส าขาวิ ช าการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส คณะวิ ท ยาการจั ด การ ได รั บ การเพิ่ ม พู น ความรู ทั ก ษะ
ประสบการณ ทั้งทางตรงและทางออม โดยผานการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม การอบรม การสัมมนา
สงผลใหอาจารยไดนําความรูใหมๆ มาถายทอดใหกับนักศึกษาในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
2. อาจารยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการ มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาและการเรียนรู
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 เชิงปริมาณ
1.จํานวนอาจารยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 6 คน
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2.มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรูของอาจารย 6 คน
9.1.2 เชิงคุณภาพ
1.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอหลังจบ รอยละ 85
2.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 85
3.ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวา 5 คะแนน
9.1.2 เชิงเวลา
1.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 85
2.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ รอยละ 85
3.การดําเนินการเปนไปตามแผนที่กําหนดทุกกิจกรรม
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถาม
9.3.2. รายงานการประเมินผลโครงการ
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162434103700 โครงการจัดตั้งศูนยฝกปฏิบัติการ LOGISTICS POSTสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบบ.กศ.
โครงการใหม คือ โครงการที่จัดทําขึ้นใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ
ภายในปเดียว
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:

เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด

วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

35,100 บาท
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนดใหมี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และเพื่อเปนการ
พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งของการประกันคุณภาพ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดดําเนินโครงการจัดทํากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ขึ้นเพื่อใหมีหลักประกันที่ชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา
อีกทั้งเพื่อเปนแรงกระตุนใหสถาบันมีการพัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้น เพื่อรองรับตลาดอาเซียน ป 2558 หรือค.ศ.2015
มีการชี้ถึงผลกระทบการเปดเสรีตลาดอาเซียนวามีแนวโนมที่นักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุมอาเซียนจะเขา
มาศึกษาตอและหางานทําในประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศเวียดนามและฟลิปปนสที่ไดเปรียบเรื่องภาษาอังกฤษ
หากนักศึกษาไทยไมปรับคุณภาพใหพรอมรองรับ จะเกิดปญหาภาวะการมีงานทําของแรงงานไทย ปญหาการถูกแยง
งานของบัณฑิตไทยในอนาคตอยางแนนอนที่สุด คณะวิทยาการจัดการตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว ประกอบกับ
นโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการที่มุงเนนมาตรฐานผลการเรียนรูทั้ง 5 ดาน ไดแก
1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะห การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหคณะวิทยาการ
จัดการตองมุงเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษที่สามารถแขงขันในตลาดแรงงานได รวมถึง
สามารถทํางานไดหลากหลายและมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นผูที่จะไดรับการคัดเลือกเขาทํางานจึงตองเปนผูที่มีความพรอมในทุกๆ ดาน ทั้งทางดานวิชาการและวุฒิ
ภาวะเพื่อใหเปนที่ยอมรับและเขาสูตลาดแรงงานไดมากที่สุด การเรียนการสอนจึงเปนภาระงานหลักที่สําคัญของ
สาขาวิ ชา การเรี ย นการสอนที่ ดีมีประสิ ทธิภ าพจะชว ยใหนักศึกษาไดรับ ความรู และมีคุณภาพดานวิชาการดัง
เปาประสงค เมื่อเวลาผานไปปจจัยตาง ๆ ในดานผูเรียน ผูสอน สังคม สภาพแวดลอม เทคโนโลยี รวมทั้งความรู
ตาง ๆ ยอมมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการเรียนการสอนควรไดรับการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อใหสอดคลองกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการจึงจัดทําโครงการโดยใหมีกิจกรรมตาง ๆ เพื่อ
เปนการเพิ่มพู นความรู ทักษะ ประสบการณ ใหกับ นักศึกษาทั้งทางตรงและทางออม เชน กิจกรรม การอบรม
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สัมมนา ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ตลอดจนจัดซื้อวัสดุอุปกรณตาง ๆ เพื่อสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการ
เรียนของนักศึกษาและการสอนของอาจารยผูสอนใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะสงผลโดยตรงใหคุณภาพ
บัณฑิตของ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการสูงขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหนักศึกษาของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการ ไดรับการเพิ่มพูนความรู ทักษะ
ประสบการณ ทั้งทางตรงและทางออม โดยผานการฝกปฏิบัติในการทํางานเสมือนจริงจาก และไดรับการเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ สงผลใหนักศึกษาไดพัฒนาศักยภาพตนเองมากยิ่งขึ้น
2.2 เพื่อใหนักศึกษามีวัสดุอุปกรณตาง ๆ ในการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการฝกปฏิบัติของ
นักศึกษาอยางเพียงพอตลอดปการศึกษา
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
สงป. ตัวชี้วัดที่ สงป. 6 , สงป. 7 , สงป. 8
สกอ. องคประกอบที่ 2 , 3 , 5
ตัวบงชี้ 2.1 , 2.2 , 3.1 , 3.2 , 3.3 , 5.1 , 5.2
ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 1.1
แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อน
กลยุทธที่
ตัวชี้วัดที่
4. เครือขายความรวมมือ
 มีเครือขาย
บริษัท ไปรษณียจํากัด
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1.1 จํานวนนักศึกษาที่คงอยูของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
1.2 จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
คณะวิทยาการจัดการ
1.3 มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรูของ
นักศึกษา

ปริมาณ หนวยนับ
165
คน
95
คน
260

คน

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม ไมนอยกวา 5 คะแนน
2.2 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา ไมนอยกวา 5 คะแนน
5.

เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจายรอยละ 100 เปนเงิน 31,500บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

โครงการจัดตั้งศูนยฝกปฏิบัติการLOGISTICS
POSTสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส

รวมทุกไตรมาส

2558
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
ปริมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง 31,500
บาท

1.1 กิจกรรมจัดตั้งศูนยฝกปฏิบัติการLOGISTICS
POSTสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

1 ครั้ง

31,500บาท

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง

31,500
บาท

1 ครั้ง

31,500บาท

2559
ไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ปริมาณหนวยตอ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
1 กิจกรรมจัดตั้งศูนยฝกปฏิบัติการLOGISTICS POSTสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
งบดําเนินงาน
1.1 คาใชสอย
- คาจางเหมาบริการปรับปรุง
1
งาน
1
ครั้งๆละ
หองปฏิบัติการ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น(สามหมื่นหาพันหนึ่งรอยบาทถวน)
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

ลํา
ดับ

ปริมาณรายการ
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รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)
35,100
35,100
35,100
35,100 บาท
35,100

อัตราตอหนวย

35,100

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส คณะวิ ท ยาการจั ด การ ได รั บ การเพิ่ ม พู น ความรู ทั ก ษะ
ประสบการณ ทั้งทางตรงและทางออม ในการจัดกิจกรรม นอกสถานที่ และไดรับการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
และการมีจิตสาธารณะ สงผลใหนักศึกษาไดพัฒนาศักยภาพตนเองมากยิ่งขึ้น
2. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการ มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาและการเรียนรู
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 เชิงปริมาณ
1.จํานวนนักศึกษาที่คงอยูของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 165 คน
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหมสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 95 คน
3.มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรูของนักศึกษา 260 คน
9.1.2 เชิงคุณภาพ
1.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 85
2.ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวา 5 คะแนน
9.1.3 เชิงเวลา
1.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด รอยละ
85
2.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ รอยละ 85
3.การดําเนินการเปนไปตามแผนที่กําหนดทุกกิจกรรม
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถาม
2. รายงานการประเมินผลโครงการ
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162434103800 โครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ประเภทงบประมาณ
 งบ บ.กศ.
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ลักษณะโครงการ
 โครงการตอเนื่องจากปที่แลว คือ โครงการที่มีลักษณะตอเนื่องจากปทผี่ านมา
อาจเปนโครงการทีไ่ มสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดียว

ยุทธศาสตรการจัดสรร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหไดมาตรฐาน
งบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผลผลิต:
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

52,440 บาท
สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

1. หลักการและเหตุผล
สาขาวิ ช าการบั ญ ชี คณะวิ ทยาการจั ดการเปนหนว ยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัย ราชภัฎพระนครศรีอยุธ ยา
สนับสนุนนโยบายมุงสูการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพที่สูงขึ้น อีกทั้งในปลายป 2558 ประเทศไทยกําลังจะกลายเปน
สวนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งตามขอตกลงของการเปนสวนหนึ่งของประชาคมดังกลาว อนุญาตใหผู
ประกอบวิชาชีพ 7 สาขาวิชาสามารถเคลื่อนยายแรงงานไปประกอบวิชาชีพไดอยางเสรี หนึ่งในนั้นคือ ผูประกอบ
วิชาชีพบัญชี วิชาชีพการบัญชี เปนวิชาชีพที่มีสวนในการพัฒนาความเจริญกาวหนาของเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่ง
ปจจุบันเปนสาขาวิชาที่มีผูสนใจในสาขาวิชาชีพนี้มากขึ้นเรื่อยๆ จากสถิติจํานวนนักศึกษาที่สนใจสมัครเรียนในสาขานี้
ที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ตั้งแตปการศึกษา 2557 เปนตนมา มีนักศึกษาสนใจสมัครเขาเรียนในสาขาวิชานี้เพิ่มขึ้น
เปนจํานวน 2 เทาเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนนักศึกษาในปกอนๆ นอกจากนี้ขณะเดียวกัน วิชาชีพบัญชีในประเทศ
ไทย กําลังเผชิญการแขงขันในตลาดแรงงานซึ่งมีแนวโนมรุนแรงมากขึ้น ตามขอตกลงเรื่องการเคลื่อนยายแรงงานโดย
เสรีดังกลาว จึงมีแนวโนมที่ ผูประกอบวิชาชีพเดียวกันจะหลั่งไหลเขามาประกอบวิชาชีพนี้มากขึ้นในประเทศไทย
ดังนั้น ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย และบัณฑิตที่กําลังจะจบใหม เห็นควรที่จะตองเรียนรูในการปรับตัว และพัฒนา
ศักยภาพของตนเองอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหสามารถตอบรับตอการแขงขันทางวิชาชีพที่จะแนวโนมการแขงขันที่รุนแรง
ขึ้น มหาวิทยาลับราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปนสถาบันอุดมศึกษาในทองถิ่น มีหนาที่ในการจัดการเรียนรูทางวิชาการ
ในระดั บสู ง จึ งต องพั ฒนาบั ณฑิตในสาขาวิ ช าบัญชีใหส ามารถปรับ ตัว และแขงขัน ในตลาดแรงงานได การพัฒ นา
นักศึกษา มุงเนนเพิ่มทักษะทั้งในดานของทักษะดานภาษา ทักษะดานตัวเลข ทักษะดานมนุษยสัมพันธ ทักษะดาน
ความรูทั้งความรูทางธุรกิจ และ ความรูในองคความรูทางวิชาชีพบัญชีที่เกี่ยวของ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให
สามารถเขาสูตลาดแรงงานในอนาคตได
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2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนในการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาบัญชีเพื่อการเพิ่มพูนทักษะดานตางๆใหมี
ความสามารถที่สูงขึ้น
2. เพื่อใหนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีมีความรอบรูในทักษะทางวิชาชีพสมัยใหมและสอดคลองกับสภาพการ
แขงขันในตลาดแรงงานที่มีการแขงขันที่รุนแรงมากขึ้น
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ สงป. 6 , สงป. 7 , สงป. 8
 สกอ.
องคประกอบที่ 2 , 3 , 5
ตัวบงชี้ 2.1 , 2.2 , 3.1 , 3.2 , 3.3 , 5.1 , 5.2
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 1.1
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อน
กลยุทธที่
ตัวชี้วัดที่
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
ปริมาณ หนวยนับ
1
จํานวนนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี
154
คน
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 นักศึกษามีความรูความเขาใจถึงความสําคัญของการเปนสวนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และการสรางความสัมพันธกับสถาบันการศึกษาอื่นที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ
ไมนอยกวารอยละ 85
2.2 นักศึกษานักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีมีทักษะทางบัญชี เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการแขงขันทาง
วิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 85
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.59) เบิกจายรอยละ .....82.95......เปนเงิน......43,500........บาท
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ .....11.36......เปนเงิน......5,960.........บาท
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ .....5.68.......เปนเงิน.......2,980.........บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1
2

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
ศึกษาดูงานโปรแกรมการบัญชีหลักสูตรภาษาอังกฤษ
การแขงขันทางวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส

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
43,500 1 ครั้ง
43,500
8,940
2 ครั้ง
5,960 1 ครั้ง
2,980
52,440
43,500
5,960
2,980

ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง
3 ครั้ง

2559

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ปริมาณหนวยตอ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
1 กิจกรรมที่ 1. ศึกษาดูงานโปรแกรมการบัญชีหลักสูตรภาษาอังกฤษ
งบดําเนินงาน
1.1 คาใชสอย
- เบี้ยเลีย้ งอาจารย 5 ทาน
5
5
- คาเชารถตู
3
5
2 กิจกรรมที่ 2 การแขงขันทางวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ
งบดําเนินงาน
2.1 คาใชสอย
- เบี้ยเลีย้ งอาจารย
2
3
- คาเสื่อมราคารถตู
1
3
- คาน้ํามัน
1
3

ลํา
ดับ

ปริมาณรายการ
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รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)
43,500
43,500
43,500
240 วัน
6,000
2,500 วัน
37,500
8,940
8,940
8,940
240 วัน
1,440
500 วัน
1,500
2,000 วัน
6,000

อัตราตอหนวย

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการเฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุภายใตกิจกรรมเดียวกัน

52,440

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นักศึกษาสาขาวิชาบัญชีวิสัยทัศนที่กวางไกลมากขึ้น เตรียมพรอมกับการใชภาษาอังกฤษเปนภาษาสื่อกลางใน
การสื่อสารในอนาคตเพื่อนเตรียมพรอมการเขาเปนสวนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีมีความรอบรูในทักษะทางวิชาชีพสมัยใหมและเห็นศักยภาพของคูแขงจาก
สถาบันการศึกษาอื่นๆ และพรอมสําหรับการปรับตัวแขงขันกับสภาพการแขงขันในตลาดแรงงานที่มีการ
แขงขันที่รุนแรงมากขึ้น
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีมีความรูความเขาใจถึงความสําคัญของการเปนสวนหนึ่งของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการสรางความสัมพันธกับสถาบันการศึกษาอื่นที่มี
หลักสูตรการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ไมนอยกวารอยละ 85
9.1.2 นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีมีทักษะทางบัญชี เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการแขงขันทาง
วิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 85
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมิน

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
162434103900 โครงการพัฒนาบุคคลากรสาขาวิชาการบัญชี
ประเภทงบประมาณ
 งบ บ.กศ.

ลักษณะโครงการ
 โครงการประจํา คือ งานทีด่ ําเนินการอยูตามภารกิจประจํา

ยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหไดมาตรฐาน
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
22,500 บาท
สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

1. หลักการและเหตุผล
สาขาวิ ช าการบั ญ ชี คณะวิ ทยาการจั ดการเปนหนว ยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัย ราชภัฎพระนครศรีอยุธ ยา
สนับสนุนนโยบายมุงสูการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพที่สูงขึ้น อีกทั้งในปลายป 2558 ประเทศไทยกําลังจะกลายเปน
สวนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งตามขอตกลงของการเปนสวนหนึ่งของประชาคมดังกลาว อนุญาตใหผู
ประกอบวิชาชีพ 7 สาขาวิชาสามารถเคลื่อนยายแรงงานไปประกอบวิชาชีพไดอยางเสรี หนึ่งในนั้นคือ ผูประกอบ
วิชาชีพบัญชี วิชาชีพการบัญชี เปนวิชาชีพที่มีสวนในการพัฒนาความเจริญกาวหนาของเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่ง
ปจจุบันเปนสาขาวิชาที่มีผูสนใจในสาขาวิชาชีพนี้มากขึ้นเรื่อยๆ จากสถิติจํานวนนักศึกษาที่สนใจสมัครเรียนในสาขานี้
ที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ตั้งแตปการศึกษา 2557 เปนตนมา มีนักศึกษาสนใจสมัครเขาเรียนในสาขาวิชานี้เพิ่มขึ้น
เปนจํานวน 2 เทาเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนนักศึกษาในปกอนๆ นอกจากนี้ขณะเดียวกัน วิชาชีพบัญชีในประเทศ
ไทย กําลังเผชิญการแขงขันในตลาดแรงงานซึ่งมีแนวโนมรุนแรงมากขึ้น ตามขอตกลงเรื่องการเคลื่อนยายแรงงานโดย
เสรีดังกลาว จึงมีแนวโนมที่ ผูประกอบวิชาชีพเดียวกันจะหลั่งไหลเขามาประกอบวิชาชีพนี้มากขึ้นในประเทศไทย
ดังนั้น ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย และบัณฑิตที่กําลังจะจบใหม เห็นควรที่จะตองเรียนรูในการปรับตัว และพัฒนา
ศักยภาพของตนเองอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหสามารถตอบรับตอการแขงขันทางวิชาชีพที่จะแนวโนมการแขงขันที่รุนแรง
ขึ้น มหาวิทยาลับราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปนสถาบันอุดมศึกษาในทองถิ่น มีหนาที่ในการจัดการเรียนรูทางวิชาการ
ในระดั บสู ง จึ งต องพั ฒนาบั ณฑิตในสาขาวิ ช าบัญชีใหส ามารถปรับ ตัว และแขงขัน ในตลาดแรงงานได การพัฒ นา
นักศึกษา มุงเนนเพิ่มทักษะทั้งในดานของทักษะดานภาษา ทักษะดานตัวเลข ทักษะดานมนุษยสัมพันธ ทักษะดาน
ความรูทั้งความรูทางธุรกิจ และ ความรูในองคความรูทางวิชาชีพบัญชีที่เกี่ยวของ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให
สามารถเขาสูตลาดแรงงานในอนาคตได
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนในการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาบัญชีเพื่อการเพิ่มพูนทักษะดานตางๆใหมี
ความสามารถที่สูงขึ้น

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
2. เพื่อใหบุคคลากรสาขาวิชาการบัญชีมีความรอบรูในทักษะทางวิชาชีพสมัยใหมและกาวทันตอการ
เปลี่ยนแปลงขององคความรูทางวิชาชีพใหมีความทันสมัย
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3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ สงป.6, สงป.7, สงป.8
 สกอ.
องคประกอบที่ 2, 4, 5 ตัวบงชี้ 2.1, 2.2, 4.1 4.2 4.3 5.2
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 1.1
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อน
กลยุทธที่
ตัวชี้วัดที่
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1
อาจารยประจําหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ปริมาณ
5

หนวยนับ
คน

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.3 บุคลากรมีความรู ความเขาใจในองคความรูใหมๆ ทางวิชาชีพบัญชี และสามารถนําความรูนั้นไป
ถายทอดใหกับนักศึกษา ไมนอยกวารอยละ 85
2.4 อาจารยสาขาวิชาการบัญชี นําความรูที่ไดรับจากการฝกอบรม นําไปใชในการพัฒนาตนเองเพื่อ
นําไปสูการพัฒนาสื่อการสอน ไมนอยกวารอยละ 85
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจายรอยละ .......50......เปนเงิน.........11,250.............บาท
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.58 – ก.ย.58) เบิกจายรอยละ ........50........เปนเงิน..........11,250.................บาท

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
พัฒนาความแข็งแกรงทางวิชาการแกบุคลากรในสาขา
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ
22,500
22,500

2557

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

2558

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ
11,250
11,250
11,250
11,250

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ปริมาณหนวยตอ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
1 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาความแข็งแกรงทางวิชาการแกบุคลากรในสาขา
งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน
- คาลงทะเบียนในการอบรม
5
1.2 คาใชสอย
- คาเบี้ยเลี้ยง
4
3
- คาพาหนะ
4
- คาที่พัก
4
1

ลํา
ดับ

ปริมาณรายการ
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รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)

อัตราตอหนวย

22,500
22,500

2,100 คน
240 วัน
1,530 วัน
750 วัน

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการแฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกิจกรรมเดียวกัน

10,500
10,500
12,000
2,880
6,120
3,000

22,500

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. อาจารยมีความรู ความเขาใจในองคความรูใหมๆ ทางวิชาชีพบัญชี และสามารถนําความรูนั้นไปถายทอด
ใหกับนักศึกษา ไมนอยกวารอยละ 85
2. อาจารยสาขาวิชาการบัญชี นําความรูที่ไดรับจากการฝกอบรม นําไปใชในการพัฒนาตนเองเพื่อนําไปสูการ
พัฒนาสื่อการสอน ไมนอยกวารอยละ 85
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 อาจารยมีความรู ความเขาใจในองคความรูใหมๆ ทางวิชาชีพบัญชี และสามารถนําความรูนั้น
ไปถายทอดใหกับนักศึกษา ไมนอยกวารอยละ 85
9.1.2 อาจารยสาขาวิชาการบัญชี นําความรูที่ไดรับจากการฝกอบรม นําไปใชในการพัฒนาตนเอง
เพื่อนําไปสูการพัฒนาสื่อการสอน ไมนอยกวารอยละ 85
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบ...............................................................................................
9.3.2. การสํารวจขอมูลโดยใชแบบ..............................................................................................
9.3.3. การสํารวจขอมูลโดยใชแบบ...............................................................................................

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
162434104000 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพนักศึกษาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด

วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

6,784 บาท
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
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1. หลักการและเหตุผล
หลักประกันคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา เปนแรงกระตุนใหสถาบันการศึกษามีการพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตใหสูงขึ้นเพื่อรองรับตลาดอาเซียน ผลกระทบจากการเปดอาเซียนมีแนวโนมที่นักศึกษาและแรงงานจากประเทศ
ในกลุมอาเซียนจะเขามาศึกษาตอและหางานทําใหประเทศไทย ซึ่งจะเกิดปญหาภาวการณมีงานทําของแรงงานไทย
เกิดปญหาการถูกแยงงานของบัณฑิตไทยในอนาคต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว
ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจที่มุงเนนมาตรฐานการเรียนรูทั้ง
5 ดาน ไดแก 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะห การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหตอง
มุงเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษที่สามารถเขาแขงขันในตลาดแรงงานได รวมถึงสามารถ
ทํางานไดหลากหลายและมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นการเรียนการสอนจึงเปนภาระงานหลักที่สําคัญของสาขาวิชา การเรียนการสอนที่ดีมีประสิทธิภาพจะ
ชวยใหนักศึกษาไดรับความรู และมีคุณภาพดานวิชาการ ฉะนั้นการเรียนการสอนควรไดรับการพัฒนาตลอดเวลา
เพื่อใหสอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อเวลาผานไปปจจัยตางๆ ในดานผูเรียน ผูสอน สังคม สภาพแวดลอม
เทคโนโลยี รวมทั้งความรูตางๆ ยอมเปลี่ยนแปลงไป สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจจึงจัดทําโครงการใหมีกิจกรรมตางๆ
เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรู ทักษะ ประสบการณ ใหกับนักศึกษาทั้งทางตรงและทางออม เชน กิจกรรมการอบรม
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ เปนตน อันจะสงผลโดยตรงใหคุณภาพบัณฑิตของสาขาวิชาเศรษฐศาสตรสูงขึ้น
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจไดรับความรู เพิ่มพูนประสบการณทั้งทางตรงและ
ทางออมโดยผานการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมตางๆ
2. เพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขา
เศรษฐศาสตรธุรกิจ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ สงป. 6 , สงป. 7 , สงป. 8
 สกอ.
องคประกอบที่ 2 , 3 , 5
ตัวบงชี้ 2.1 , 2.2 , 3.1 , 3.2 , 3.3 , 5.1 , 5.2
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 1.1
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อน
กลยุทธที่
ตัวชี้วัดที่
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4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1
จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม

ปริมาณ
38

หนวยนับ
คน

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
1.1 ระดับความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอน รอยละ 85
2.2 ระดับความสําเร็จของการเขารวมกิจกรรม รอยละ 85
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.59) เบิกจายรอยละ ................เปนเงิน........6,784........บาท

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

1 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเศรษฐศาสตรธรุ กิจ
1.1 ศึกษาดูงานดานเศรษฐศาสตรครั้งที่ 1
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง
1 ครั้ง

6,784
6,784
6,784

2558

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

6,784
6,784

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

2559

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

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ปริมาณหนวยตอ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
1 กิจกรรมที่ 1 การศึกษาดูงานดานเศรษฐศาสตรครั้งที่ 1
งบดําเนินงาน
1.1 คาใชสอย
- คาบํารุงรักษารถ
1
ครั้ง
1
คันละ
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง
1
ครั้ง
1
วันๆละ
- คาเบี้ยเลีย้ ง
6
คน ๆ ละ
1
วันๆละ
- คาจางทําปาย
1
ครั้ง
1
ผืนๆละ
- คาทางดวน
1
ครั้ง
-

ลํา
ดับ

ปริมาณรายการ

อัตราตอหนวย
อัตรา หนวย

1,500
3,000
240
500
344

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการเฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียว

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
6,784
6,784
6,784
1,500
3,000
1,440
500
344
6,784

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจไดรับความรู เพิ่มพูนประสบการณทั้งทางตรงและทางออมโดยผานการ
เรียนการสอนและการจัดกิจกรรมตาง ๆ
2. นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพิ่มขึ้น
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 ระดับความสําเร็จของโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษารอยละ 85
9.1.2 ระดับความสําเร็จของการเขารวมกิจกรรมรอยละ 85
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูลโดยใชแบบประเมินโครงการ
9.3.2. รายงานการประเมินผลโครงการ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
162434104100 โครงการพัฒนาอาจารยสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด

วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

22,500 บาท
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
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1. หลักการและเหตุผล
อาจารย เ ป น ป จ จั ย ที่ สํ า คั ญ ของการผลิ ตบัณฑิต ซึ่งตองมีการพัฒ นาอาจารยเพื่อใหไดอาจารยที่มีคุณภาพ
เหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคลองกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศนของสถาบัน และของหลักสูตร และมีการสงเสริมให
อาจารยมีความรักในองคกรและการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ จึงตองมีการกําหนดนโยบาย แผนระยะยาว กิจกิจกรรม
การดําเนินงาน ตลอดจนการพัฒนาอาจารย เปนการดําเนินงานเพื่อใหไดอาจารยที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและ
เชิ ง คุ ณ ภาพที่ เ ป น ไปตามเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร และมี ค วามเชี่ ย วชาญทางสาขาวิ ช าของหลั ก สู ต ร และมี
ประสบการณที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิตตอไป
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารยของสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
2.2 เพื่อใหมีอาจารยที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ ประสบการณเพิ่มมากขึ้นในการจัดการเรียนการสอนของ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ สงป.6, สงป.7, สงป.8
 สกอ.
องคประกอบที่ 2, 4, 5 ตัวบงชี้ 2.1, 2.2, 4.1 4.2 4.3 5.2
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 1.1
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อน
กลยุทธที่
ตัวชี้วัดที่
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
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5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
ปริมาณ หนวยนับ
1
การพัฒนาอาจารยสาขาวิชาเศรษฐศาสตร
ครั้ง
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 สาขาวิชาเศรษฐศาสตรมีวัสดุอุปกรณในการจัดการเรียนการสอนตลอดทั้งป รอยละ 85
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.59) เบิกจายรอยละ ....44.44......เปนเงิน.......10,000.......บาท
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ ....55.55.......เปนเงิน.....12,500.......บาท

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
การพัฒนาอาจารยสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ
22,500 1 ครั้ง
10,000
22,500
10,000

ปริมาณ งบประมาณ
2 ครั้ง

2558

2559

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง
12,500
12,500

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ปริมาณหนวยตอ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
1 กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาอาจารยสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
งบดําเนินงาน
1.1 คาใชสอย
- คาเบี้ยเลีย้ ง
5
คนๆละ
- คาลงทะเบียน
5
คนๆละ

ลํา
ดับ

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

ปริมาณรายการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
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รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)
22,500
22,500
22,500
12,500
10,000

อัตราตอหนวย

22,500

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1 พัฒนาศักยภาพอาจารยของสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
8.2 อาจารยมีความรู ความเชี่ยวชาญ ประสบการณเพิ่มมากขึ้นในการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา
เศรษฐศาสตรธุรกิจ
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 จัดซื้อจัดจางและเบิกจายเปนไปตามแผนการใชจายตลอดปงบประมาณ
9.1.2 มีวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงานตอเนื่องตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2559
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบ...............................................................................................
9.3.2. การสํารวจขอมูลโดยใชแบบ..............................................................................................
9.3.3. การสํารวจขอมูลโดยใชแบบ...............................................................................................
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162434104200 โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพสูมาตรฐานสากล
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการใหม คือ โครงการที่จัดทําขึ้นใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ
ภายในปเดียว
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีศักยภาพสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบดําเนินงาน
44,520 บาท
สาขาวิชาการทองเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาทางดานการทองเที่ยวนั้น มุงเนนใหนักศึกษาไดศึกษา คนควา และฝกปฏิบัติเพื่อใหนักศึกษา
มีทักษะความสามารถที่เชียวชาญทั้งทางดานวิชาการและทักษะการปฏิบัติการ โดยมุงหวังวาเมื่อนักศึกษาสําเร็จ
การศึกษาไปตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาไดกําหนดไวรวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพ
ขององคการตางๆที่เกี่ยวของกับธุรกิจการทองเที่ยว ดวยเหตุนี้นักศึกษาควรจะมีความรูและมีทักษะที่ดีในดานการ
ปฏิบัติงานเพื่อใหสามารถไปปฏิบัติหนาที่ไดอยางเต็มประสิทธิภาพเมื่อเขาสูองคกรวิชาชีพ ประกอบกับปจจุบันการจัด
การศึกษาในระดับอุดมศึกษามุงเนนใหมีรูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลายและใหความสําคัญตอการจัดการศึกษา
ที่มุงเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง การจัดใหมีการเรียนรูจากแหลงทองเที่ยวหรือสถานประกอบการในธุรกิจการทองเที่ยว
จึงเปนอีกหนึ่งวิธีการที่จะทําใหนักศึกษาสามารถเรียนรูทักษะในการประกอบวิชาชีพไดดวยตนเอง ในปจจุบันสถาน
ประกอบการตางๆ ที่ประกาศรับสมัครงานก็มักจะรับบุคคลที่มีประสบการณการทํางานมาแลวทั้งนั้น
ดังนั้นผูที่จะไดรับการคัดเลือกเขาทํางานจึงตองเปนผูที่มีความพรอมในทุกๆดาน ทั้งทางดานวิชาการและวุฒิ
ภาวะ เพื่อใหเปนที่ยอมรับและเขาสูตลาดแรงงานไดมากที่สุด การเรียนการสอนจึงเปนภาระงานหลักที่สําคัญของ
สาขาวิชา การเรียนการสอนที่ดีมีประสิทธิภาพจะชวยใหนักศึกษาไดรับความรู ควรไดรับการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อให
สอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป สาขาวิชาการทองเที่ยวจึงไดจัดทําโครงการโดยใหมีกิจกรรมตางๆ เพื่อเปนการ
เพิ่ มพู น ความรู ทั กษะ ประสบการณ ให กับ นั กศึกษาทั้งทางตรงและทางออม อัน จะสงผลใหคุณภาพบัณฑิตของ
สาขาวิชาการทองเที่ยวสูงขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดเพิ่มพูนความรู ทักษะ และประสบการณ
2.2 เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาจากการฝกปฏิบัติจริง
2.3 เพื่อเพิ่มศักยภาพของอาจารยผูสอน

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ สงป. 6 , สงป. 7 , สงป. 8
 สกอ.
องคประกอบที่ 2 , 3 , 5
ตัวบงชี้ 2.1 , 2.2 , 3.1 , 3.2 , 3.3 , 5.1 , 5.2
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 1.1
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อน
กลยุทธที่
ตัวชี้วัดที่
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1 จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ
2 ศึกษาดูงานนอกสถานที่
3 พัฒนาศักยภาพในการผลิตผลงานวิชาการสําหรับอาจารยประจํา
สาขาวิชาการทองเที่ยว

ปริมาณ
1
1
1

หนวยนับ
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
1.เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดเพิ่มพูนความรู ทักษะ และประสบการณ
2.เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาจากการฝกปฏิบัติจริง
3.เพื่อเพิ่มศักยภาพของอาจารยผูสอน
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.59) เบิกจายรอยละ .... 28.97 .... เปนเงิน .... 12,900 .... บาท
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ .... 71.08 .... เปนเงิน .... 31,620 .... บาท

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาตามมาตรฐาน
วิชาชีพสูมาตรฐานสากล
1.1 อบรมพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ
1.2 ศึกษาดูงานนอกสถานที่
รวมทั้งสิ้น

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ

1

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

1 ครั้ง
1 ครั้ง

31,620
12,900
44,520

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง

12,900
12,900

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

2559

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

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

31,620
31,620

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ปริมาณหนวยตอ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
1 กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ
งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน
- คาวิทยากร
1
คนๆ ละ
6 ชั่วโมงๆ ละ
1.2 คาใชสอย
- คาบํารุงรักษารถบัส
2
คันๆ ละ
1 ครั้งๆ ละ
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง
2
คันๆ ละ
1 ครั้งๆ ละ
- คาเบี้ยเลีย้ ง
6
คนๆ ละ
3 วันๆ ละ
- คาที่พัก
6
คนๆ ละ
2 คืนๆ ละ
- คาจางทําปาย
1
ครั้ง
1 ปายๆ ละ
2 กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานนอกสถานที่
งบดําเนินงาน
2.1 คาใชสอย
- คาบํารุงรักษารถบัส
1
คันๆ ละ
1 ครั้งๆ ละ
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง
1
คันๆ ละ
1 ครั้งๆ ละ
- คาเบี้ยเลีย้ ง
2
คนๆ ละ
5 วันๆ ละ
- คาที่พัก
2
คนๆ ละ
4 คืนๆ ละ

ลํา
ดับ

ปริมาณรายการ

อัตราตอหนวย
อัตรา หนวย

600 บาท
1,500
5,000
240
850
500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,500
5,000
240
1,000

บาท
บาท
บาท
บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการเฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุภายใตกิจกรรมเดียว

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1 นักศึกษาไดรับความรูเพิ่มมากขึ้น
8.2 นักศึกษาสามารถนําประสบการณที่ไดไปประยุกตใชในการเรียนและการทํางานได
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 ระดับความสําเร็จของโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา รอยละ 85
9.1.2 ระดับความสําเร็จของการเขารวมกิจกรรมรอยละ 85
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ รอยละ 85
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ รอยละ 85
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ รอยละ 85
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูลโดยใชแบบประเมินโครงการ
9.3.2. รายงานการประเมินผลโครงการ
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รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
31,620
31,620
3,600
3,600
28,020
3,000
10,000
4,320
10,200
500
12,900
12,900
12,900
1,500
5,000
2,400
4,000

44,520

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
162434104300 โครงการพัฒนาศักยภาพสําหรับอาจารย สาขาวิชาการทองเที่ยว
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:
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ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบดําเนินงาน
11,122 บาท
คณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล
คณะวิทยาการจัดการเปนหนวยงานหลักในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจที่สําคัญ
ตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 คือทําการสอน วิจัย ใหบริการวิชาการแกสังคม
ปรับปรุงถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งในการที่บุคลากรทุกคนจะปฏิบัติหนาที่ให
เกิ ดผลดี และมี ประสิทธิ ภาพนั้น จะต องมี การพัฒ นาตนเองอยางตอเนื่อง ทั้งในหนาที่ที่รับ ผิดชอบและที่จ ะตอง
สนั บ สนุ น ในหน า ที่ อื่น ๆ ที่ เ กี่ ย วข องกั น เพื่ อใหห นว ยงานสามารถขั บ เคลื่อ นไปตามภารกิจ ได อยา งลุ ลว งและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
สาขาวิ ช าการท องเที่ ย ว จึ งได จั ดทําโครงการพัฒ นาบุคลากรสาขาวิช าการทองเที่ย วขึ้น เพื่อพัฒ นา
บุคลากรในสาขาวิชาใหมีความเชี่ยวชาญในศาสตรดานการทองเที่ยว และทักษะในวิชาชีพ โดยการสงบุคคลากรใน
สาขา ไปอบรม สัมมนา หรือดูงาน และการเขารับการฝกอบรมที่สถาบันหรือคณะจัดขึ้นเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสาขาวิชา
2. วัตถุประสงค
1.บุคลากรสาขาวิชาการทองเที่ยว ไดรับการพัฒนาตามศาสตรวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ และตามสาย
การปฏิบัติงาน
2.บุคลากรสาขาวิชาการทองเที่ยว มีความรู ความเชี่ยวชาญและปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ 7 รอยละผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 80
 สกอ.
องคประกอบที่ 5
ตัวบงชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อกํากับติดตามผลลัพธตาม
พันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 2 การเบิกจายงบประมาณ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ 8พัฒนาคุณภาพการศึกษา
เปาประสงคที่ 3 พัฒนาอาจารยผูสอนใหมีศักยภาพในการสอน
ตัวชี้วัดที่ 8.11 อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยสายผูสอนทุกคนมีศักยภาพในการ
จัดการเรียนการสอน
4. เครือขายความรวมมือ
ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1
จํานวนบุคลากรสาขาวิชาการทองเที่ยวไดรับการพัฒนาตามศาสตร

ปริมาณ
6

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน รอยละ 85
2.2 ระดับความสําเร็จของการเขารวมกิจกรรมรอยละ 85
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ ...100...เปนเงิน.. 11,122 ...บาท

หนวยนับ
คน

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
ฝกอบรม สัมมนาตามศาสตรวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ
6 คน
5 คน

11,122
11,122

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

2559

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง
11,122
11,122

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
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ปริมาณหนวยตอ
รวมเปนเงิน
อัตราตอหนวย
หมาย
รายการ
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย (บาท)
1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพในการผลิตผลงานวิชาการสําหรับอาจารยประจําสาขาวิชาการทองเที่ยว
11,122
1.1 คาตอบแทน
7,200
- คาตอบแทนวิทยากร
1
คนๆละ
12 ชั่วโมงๆละ
600 บาท
7,200
1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
3,922
- คาอาหารกลางวัน
7
คนๆละ
2 มื้อๆละ
100 บาท
1,400
- คาอาหารวาง
7
คนๆละ
4 มื้อๆละ
35 บาท
980
- คาวัสดุ
1
ครั้งๆละ
1,542 บาท
1,542
11,122
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ลํา
ดับ

ปริมาณรายการ

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.บุคลากรสาขาวิชาการทองเที่ยว จํานวน 6 คน ไดรับการพัฒนาตามศาสตรวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
และตามสายการปฏิบัติงานอยางนอยคนละหนึ่งครั้ง บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน มีความรู ความ
เชี่ยวชาญและปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 บุคลากรไดรับการพัฒนาตามศาสตร และวิชาชีพ รอยละ 80
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบรายงานการเดินทางไปราชการ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
162434104400 โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการทองเที่ยว
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

| 221

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบดําเนินงาน
15,000 บาท
คณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล
คณะวิทยาการจัดการเปนหนวยงานหลักในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจที่สําคัญตาม
มาตรา 7 แหงพระราชบัญ ญัติมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ พ.ศ.2547 คือทําการสอน วิจัย ใหบริการวิชาการแกสังคม
ปรับปรุงถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งในการที่บุคลากรทุกคนจะปฏิบัติหนาที่ให
เกิ ดผลดี และมี ประสิทธิ ภาพนั้น จะต องมี การพัฒ นาตนเองอยางตอเนื่อง ทั้งในหนาที่ที่รับ ผิดชอบและที่จ ะตอง
สนั บ สนุ น ในหน า ที่ อื่น ๆ ที่ เ กี่ ย วข องกั น เพื่ อใหห นว ยงานสามารถขั บ เคลื่อ นไปตามภารกิจ ได อยา งลุ ลว งและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
สาขาวิชาการทองเที่ยว จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการทองเที่ยวขึ้น เพื่อพัฒนาบุคลากรใน
สาขาวิชาใหมีความเชี่ยวชาญในศาสตรดานการทองเที่ยว และทักษะในวิชาชีพ โดยการสงบุคคลากรในสาขา ไปอบรม
สัมมนา หรือดูงาน และการเขารับการฝกอบรมที่สถาบันหรือคณะจัดขึ้นเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรในสาขาวิชา
2. วัตถุประสงค
1.บุคลากรสาขาวิชาการทองเที่ยว ไดรับการพัฒนาตามศาสตรวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ และตามสาย
การปฏิบัติงาน
2.บุคลากรสาขาวิชาการทองเที่ยว มีความรู ความเชี่ยวชาญและปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ 7 รอยละผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 80
 สกอ.
 ก.พ.ร.

องคประกอบที่ 5

ตัวบงชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อกํากับติดตามผลลัพธตาม
พันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ
ตัวชี้วัดที่ 2 การเบิกจายงบประมาณ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ 8พัฒนาคุณภาพการศึกษา
เปาประสงคที่ 3 พัฒนาอาจารยผูสอนใหมีศักยภาพในการสอน
ตัวชี้วัดที่ 8.11 อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยสายผูสอนทุกคนมีศักยภาพในการ
จัดการเรียนการสอน
4. เครือขายความรวมมือ
ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1
จํานวนบุคลากรสาขาวิชาการทองเที่ยวไดรับการพัฒนาตามศาสตร

ปริมาณ
6

หนวยนับ
คน

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน รอยละ 85
2.3 ระดับความสําเร็จของการเขารวมกิจกรรมรอยละ 85
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ ....16.66.........เปนเงิน.......2,500.......บาท
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ ..........50......เปนเงิน......7,500...........บาท
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ .........33.33.............เปนเงิน.....5,000.........บาท

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
พัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการทองเที่ยว ในการเดินทางไป
ราชการ ฝกอบรม สัมมนาตามศาสตรวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส

2558

6 คน

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ
15,000 1 คน
2,500

5 คน

15,000

ปริมาณ งบประมาณ

2,500

2559

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ
3 คน
7,500 2 คน
5,000
7,500

5,000

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
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ปริมาณหนวยตอ
รวมเปนเงิน
อัตราตอหนวย
หมาย
รายการ
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย (บาท)
1 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการทองเที่ยว
15,000
งบดําเนินงาน
15,000
1.1 คาใชสอย
15,000
- พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ในการเดินทางไปราชการ ฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
คาลงทะเบียน
6
คนๆละ 1 ครั้งๆละ
1,000 บาท
6,000
คาพาหนะ
6
คนๆละ 1 ครั้งๆละ
1,020 บาท
6,120
คาเบี้ยเลี้ยง
6
คนๆละ
2วันๆละ
240 บาท
2,880
15,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ลํา
ดับ

ปริมาณรายการ

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.บุคลากรสาขาวิชาการทองเที่ยว จํานวน 6 คน ไดรับการพัฒนาตามศาสตรวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
และตามสายการปฏิบัติงานอยางนอยคนละหนึ่งครั้ง บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน มีความรู ความ
เชี่ยวชาญและปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 บุคลากรไดรับการพัฒนาตามศาสตร และวิชาชีพ รอยละ 80
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบรายงานการเดินทางไปราชการ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
162434104500 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด

วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

73,910 บาท
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย คณะวิทยาการจัดการ
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1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนดใหมีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และเพื่อเปนการพัฒนาไปอีก
ขั้นหนึ่งของการประกันคุณภาพ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดดําเนินโครงการจัดทํากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหรือ TQF ขึ้น เพื่อใหมีหลักประกันที่ชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา เพื่อเปน
แรงกระตุนใหสถาบันมีการพัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้น เพื่อรองรับตลาดอาเซียนป 2558 ผลกระทบจากการเปดอาเซียนมี
แนวโนมที่นักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุมอาเซียนจะเขามาศึกษาตอและหางานทําในประเทศไทย ซึ่งจะเกิด
ปญหาภาวการณมีงานทําของแรงงานไทย เกิดปญหาการถูกแยงงานของบัณฑิตไทยในอนาคต สาขาวิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาสาขาวิชา
การการบริหารทรัพยากรมนุษย ที่มุงเนนมาตรฐานการเรียนรูทั้ง 5 ดาน ไดแก 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดาน
ความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะ
การวิเคราะห การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหตองมุงเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพหรือ
คุณลักษณะพิเศษที่สามารถเขาแขงขันในตลาดแรงงานได รวมถึงสามารถทํางานไดหลากหลายและมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นการเรียนการสอนจึงเปนภาระงานหลักที่สําคัญของสาขาวิชา การเรียนการสอนที่ดีมีประสิทธิภาพจะ
ชวยใหนักศึกษาไดรับความรู และมีคุณภาพดานวิชาการดังนโยบาย ฉะนั้นการเรียนการสอนควรไดรับการพัฒนา
ตลอดเวลาเพื่อใหสอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อเวลาผานไปปจจัยตาง ๆ ในดานผูเรียน ผูสอน สังคม
สภาพแวดลอม เทคโนโลยี รวมทั้งความรูตางๆ ยอมเปลี่ยนแปลงไป สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษยจึงจัดทํา
โครงการใหมีกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรู ทักษะ ประสบการณ ใหกับนักศึกษาทั้งทางตรงและทางออม
เชน กิจกรรมการอบรม ศึกษาดูงานนอกสถานที่ เปนตน อันจะสงผลโดยตรงใหคุณภาพบัณฑิตของสาขาวิชาการ
บริหารทรัพยากรมนุษยสูงขึ้น
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2. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษยไดรับความรู เพิ่มพูนประสบการณทั้งทางตรง
และทางออมโดยผานการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมตาง ๆ
2. เพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการ
บริหารทรัพยากรมนุษย
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ สงป. 6 , สงป. 7 , สงป. 8
 สกอ.
องคประกอบที่ 2 , 3 , 5
ตัวบงชี้ 2.1 , 2.2 , 3.1 , 3.2 , 3.3 , 5.1 , 5.2
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 1.1
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อน
กลยุทธที่
ตัวชี้วัดที่
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1 จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม

ปริมาณ
1

หนวยนับ
ครั้ง

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวา 5 คะแนน
2.2 ระดับความสําเร็จระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
ไมนอยกวา 5 คะแนน
2.3 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ไมนอยกวา
6 คะแนน
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ 100 เปนเงิน 73,910 บาท

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาภาวะผูนําและการทํางาน
เปนทีม
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ
1

73,910
73,910

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

2559

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
1
73,910
73,910

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ปริมาณหนวยตอ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
1 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอบรมพัฒนาภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม
งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร
1
คนๆละ
10
ชั่วโมงๆละ
1.2 คาใชสอย
- คาเบี้ยเลี้ยง
1
คนๆละ
2
วันๆละ
- คาเบี้ยเลี้ยง
4
คนๆละ
2
วันๆละ
- คาเชารถบัส
2
คันๆละ
2
วันๆละ
- คาอาหาร
85
คนๆละ
4
มื้อๆละ
- คาที่พักอาจารย
4
คนๆละ
1
คืนๆละ
- คาที่พักนักศึกษา
85
คนๆละ
1
คืนๆละ

ลํา
ดับ

ปริมาณรายการ

อัตราตอหนวย
อัตรา หนวย

600

บาท

270
240
8,000
55
500
150

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการเฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน
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รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
73,910
73,910
6,000
6,000
67,910
540
1,920
32,000
18,700
2,000
12,750
73,910

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษยไดรับความรู เพิ่มพูนประสบการณทั้งทางตรงและทางออม
โดยผานการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมตาง ๆ
2. นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพิ่มขึ้น
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 ระดับความสําเร็จของโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา รอยละ 85
9.1.2 ระดับความสําเร็จของการเขารวมกิจกรรมรอยละ 85
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ รอยละ 85
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ รอยละ 85
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ รอยละ 85
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูลโดยใชแบบประเมินโครงการ
9.3.2. รายงานการประเมินผลโครงการ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
162434104600 โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:
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ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบดําเนินงาน
10,000 บาท
คณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล
คณะวิทยาการจัดการเปนหนวยงานหลักในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจที่สําคัญตาม
มาตรา 7 แหงพระราชบัญ ญัติมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ พ.ศ.2547 คือทําการสอน วิจัย ใหบริการวิชาการแกสังคม
ปรับปรุงถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งในการที่บุคลากรทุกคนจะปฏิบัติหนาที่ให
เกิ ดผลดี และมี ประสิทธิ ภาพนั้น จะต องมี การพัฒ นาตนเองอยางตอเนื่อง ทั้งในหนาที่ที่รับ ผิดชอบและที่จ ะตอง
สนั บ สนุ น ในหน า ที่ อื่น ๆ ที่ เ กี่ ย วข องกั น เพื่ อใหห นว ยงานสามารถขั บ เคลื่อ นไปตามภารกิจ ได อยา งลุ ลว งและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการบริหารทรัพยากร
มนุษยขึ้น เพื่อพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาใหมีความเชี่ยวชาญในศาสตรดานการบริหารทรัพยากรมนุษย และทักษะใน
วิชาชีพ โดยการสงบุคคลากรในสาขา ไปอบรม สัมมนา หรือดูงาน และการเขารับการฝกอบรมที่สถาบันหรือคณะจัด
ขึ้นเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสาขาวิชา
2. วัตถุประสงค
1.บุคลากรสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ไดรับการพัฒนาตามศาสตรวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
และตามสายการปฏิบัติงาน
2.บุคลากรสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย มีความรู ความเชี่ยวชาญและปฏิบัติหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ 7 รอยละผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 80
 สกอ.

องคประกอบที่ 5

ตัวบงชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อกํากับติดตามผลลัพธตาม
พันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 2 การเบิกจายงบประมาณ

| 230

 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ 8พัฒนาคุณภาพการศึกษา
เปาประสงคที่ 3 พัฒนาอาจารยผูสอนใหมีศักยภาพในการสอน
ตัวชี้วัดที่ 8.11 อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยสายผูสอนทุกคนมีศักยภาพในการ
จัดการเรียนการสอน
4. เครือขายความรวมมือ
ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
ปริมาณ
1
จํานวนบุคลากรสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษยไดรับการพัฒนา
4
ตามศาสตร

หนวยนับ
คน

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน รอยละ 85
1.2 ระดับความสําเร็จของการเขารวมกิจกรรมรอยละ 85
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ ....50.....เปนเงิน.....5,000...........บาท
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ ..........50......เปนเงิน......5,000...........บาท

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
พัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ใน
การเดินทางไปราชการ ฝกอบรม สัมมนาตามศาสตร
วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ
4 คน
4 คน

10,000

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

2559

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ
2 คน
5,000 2คน
5,000
5,000

5,000

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ปริมาณหนวยตอ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
1 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย
งบดําเนินงาน
1.1 คาใชสอย
- พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
ในการเดินทางไปราชการ
ฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
- คาลงทะเบียน
4
คนๆละ 1 ครั้งๆละ
- คาพาหนะ
4
คนๆละ 1 ครั้งๆละ
- คาเบี้ยเลี้ยง
4
คนๆละ
1วันๆละ

ลํา
ดับ

ปริมาณรายการ
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รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)
10,000
10,000
10,000
10,000

อัตราตอหนวย

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน

1,000 บาท
1,260 บาท
240 บาท

4,000
5,040
960
10,000

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.บุคลากรสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย จํานวน 4 คน ไดรับการพัฒนาตามศาสตรวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ และตามสายการปฏิบัติงานอยางนอยคนละหนึ่งครั้ง บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน มี
ความรู ความเชี่ยวชาญและปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 บุคลากรไดรับการพัฒนาตามศาสตร และวิชาชีพ รอยละ 80
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบรายงานการเดินทางไปราชการ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 | 233
162434104700 โครงการจัดซื้อครุภัณฑประกอบหองสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการใหม คือ โครงการที่จัดทําขึ้นใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ
ภายในปเดียว
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต
แผนงบประมาณ:
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผลผลิต:
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

15,000 บาท
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย คณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล
สาขาวิ ช าการบริ ห ารทรั พยากรมนุษย คณะวิทยาการจัดการ มีห นา ที่ในการจั ดการเรีย นการสอน
งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอื่น ๆ ตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการของ
คณะวิทยาการจัดการ และของมหาวิทยาลั ย ปจจุบันสาขาวิชา ยังขาดแคลนครุภัณฑในการปฏิบัติงานและการ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ดังนั้นเพื่อใหส าขาวิช ามีศักยภาพเพียงพอในการในการปฏิบัติงานตางๆ จึงมีความจําเปนตองจัดหา
ครุ ภั ณ ฑ เพื่ อ นํ า มาใช ใ นการปฏิ บั ติ ง านและใช ใ นการสนั บ สนุ น การจั ด การเรี ย นการสอนของสาขาวิ ช าให เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด
2. วัตถุประสงค
1.เพื่อจัดหาครุภัณฑสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาจารยในสาขาวิชา
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สกอ. องคประกอบที่ 2 ตัวบงชี้ 2.5 หองสมุด อุปกรณ การศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 7.1 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณตามแผน

4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
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5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
ปริมาณ หนวยนับ
1

อาจารยในสาขาวิชามีครุภณ
ั ฑในการสนับสนุนการจัดการเรียนและการ
ปฏิบัติงาน

80

รอยละ

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
1.สาขาวิชามีครุภัณฑเพียงพอกับอาจารยในสาขาวิชา และสาขาวิชาจัดการเรียนการสอนและ
ปฏิบัติงานไดมีประสิทธิภาพสูงขึ้น รอยละ 80
2.อาจารยในสาขาวิชามีความพึงพอใจมากขึ้น รอยละ 80
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ 100 เปนเงิน 15,000 บาท

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
จัดซื้อครุภัณฑประกอบสาขาวิชาการบริหารทรัพยากร
มนุษย
- ตูบานเลื่อนกระจกสูง
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง
1 ครั้ง

15,000
15,000

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
3 ตู

15,000
15,000

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

2559

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

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ปริมาณหนวยตอ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
1 จัดซื้อครุภัณฑประกอบหองสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย
งบลงทุน
- ตูบานเลื่อนกระจกสูง
3
ตู ๆ ละ
ปริมาณรายการ

ลํา
ดับ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
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รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)
15,000
15,000
5,000 บาท
15,000
15,000

อัตราตอหนวย

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
สาขาวิชามีครุภัณฑในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาจารยในสาขาวิชา และสาขาวิชา สามารถจัดการ
เรียนการสอนและปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 อาจารยประจําสาขาวิชามีครุภัณฑใชเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน
รอยละ 90
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารยในสาขาวิชา
โครงการจัดซื้อครุภัณฑประกอบหองสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย
รายละเอียดรายการคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
ลําดับที่

รายการ

จํานวน/
หนวยนับ

1

ตูบานเลื่อนกระจกสูง

3 ตู

รวม

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

5,000

15,000

15,000

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
มาตรฐานฯ
ตูบานเลื่อนกระจกสูง
- ขนาด w914 x d457 x h1829 mm.
- ประตูเปนบานเลื่อนกระจก
- มีชั้นสําหรับวางเอกสาร 3 ชั้น ปรับระดับได

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
162434104800 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบบ.กศ.
โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:
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ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด

16,900 บาท
สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ

1. หลักการและเหตุผล
หลักประกันคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา เปนแรงกระตุนใหสถาบันการศึกษามีการพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตใหสูงขึ้นเพื่อรองรับตลาดอาเซียน ผลกระทบจากการเปดอาเซียนมีแนวโนมที่นักศึกษาและแรงงานจากประเทศ
ในกลุมอาเซียนจะเขามาศึกษาตอและหางานทําใหประเทศไทย ซึ่งจะเกิดปญหาภาวการณมีงานทําของแรงงานไทย
เกิดปญหาการถูกแยงงานของบัณฑิตไทยในอนาคต สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว
ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศที่มุงเนนมาตรฐานการเรียนรู
ทั้ง 5 ดาน ไดแก 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะห การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทํา
ใหตองมุงเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษที่สามารถเขาแขงขันในตลาดแรงงานได รวมถึง
สามารถทํางานไดหลากหลายและมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นการเรียนการสอนจึงเปนภาระงานหลักที่สําคัญของสาขาวิชา การเรียนการสอนที่ดีมีประสิทธิภาพจะ
ชวยใหนักศึกษาไดรับความรู และมีคุณภาพดานวิชาการ ฉะนั้นการเรียนการสอนควรไดรับการพัฒนาตลอดเวลา
เพื่อใหสอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อเวลาผานไปปจจัยตางๆ ในดานผูเรียน ผูสอน สังคม สภาพแวดลอม
เทคโนโลยี รวมทั้งความรูตางๆ ยอมเปลี่ยนแปลงไป สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศจึงจัดทําโครงการใหมีกิจกรรม
ตางๆ เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรู ทักษะ ประสบการณ ใหกับนักศึกษาทั้งทางตรงและทางออม เชน กิจกรรมการ
อบรม ศึกษาดูงานนอกสถานที่ เปนตน อันจะสงผลโดยตรงใหคุณภาพบัณฑิตของสาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ
สูงขึ้น
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศไดรับความรู เพิ่มพูนประสบการณทั้งทางตรงและ
ทางออมโดยผานการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมตางๆ
2. เพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชา
ธุรกิจระหวางประเทศ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
สงป. ตัวชี้วัดที่ สงป. 6 , สงป. 7 , สงป. 8
สกอ. องคประกอบที่ 2 , 3 , 5
ตัวบงชี้ 2.1 , 2.2 , 3.1 , 3.2 , 3.3 , 5.1 , 5.2
ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 1.1
แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อน
กลยุทธที่
ตัวชี้วัดที่
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4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1
จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ระดับความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอน รอยละ 85
1.3 ระดับความสําเร็จของการเขารวมกิจกรรมรอยละ 85

ปริมาณ
28

3.เปาหมายเชิงเวลา
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59– มี.ค.59) เบิกจายรอยละ 100 เปนเงิน 16,900 บาท

หนวยนับ
คน

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

1 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาธุรกิจระหวางประเทศ
1.1 การอบรมเตรียมความพรอมทางการเรียนแกนักศึกษาและ
อบรมเสริมสรางทักษะการเรียนรูด านธุรกิจระหวาประเทศ
ในศตวรรษที่ 21
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ
1ครั้ง
1ครั้ง

16,900
16,900
16,900

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง

16,900
16,900

2559

ไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
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ปริมาณหนวยตอ
รวมเปนเงิน
อัตราตอหนวย
หมาย
รายการ
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย (บาท)
1 กิจกรรมที1่ การอบรมเตรียมความพรอมทางการเรียนแกนักศึกษาและอบรมเสริมสรางทักษะการเรียนรู
16,900
ดานธุรกิจระหวาประเทศในศตวรรษที่ 21
งบดําเนินงาน
16,900
1.1 คาตอบแทน
7,200
- คาวิทยาการ
2
คน ๆ ละ
3
ชั่วโมงๆละ
1,200 บาท
7,200
1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
9,700
-คาจัดทํารูปเลมเอกสาร
35 คน ๆ ละ
1
ชุด ๆ ละ
50
บาท
1,750
-คาอาหารกลางวัน
35 คน ๆ ละ
1
มื้อ ๆ ละ
100 บาท
3,500
-คาอาหารวาง
35 คน ๆ ละ
2
มื้อ ๆ ละ
35
บาท
2,450
-คาวัสดุ
1 ครั้ง ๆ ละ
2,000 บาท
2,000

ลํา
ดับ

ปริมาณรายการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการเฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุภายใตกิจกรรมเดียวกัน

16,900

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศไดรับความรู เพิ่มพูนประสบการณทั้งทางตรงและทางออมโดย
ผานการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมตาง ๆ
2. นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพิ่มขึ้น
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 ระดับความสําเร็จของโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษารอยละ 85
9.1.2ระดับความสําเร็จของการเขารวมกิจกรรมรอยละ 85
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูลโดยใชแบบประเมินโครงการ
9.3.2. รายงานการประเมินผลโครงการ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
162434104900 โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบแผนดิน
โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด

วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

10,000 บาท
สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศคณะวิทยาการจัดการ
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1. หลักการและเหตุผล
สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ เปนหนวยงานหนึ่งในคณะวิทยาการจัดการ มีหนาที่ คือทําการสอน วิจัย
ให บริ การวิ ชาการแก สั งคม ปรั บปรุงถ ายทอดและพัฒ นาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิล ปะและวัฒนธรรม ซึ่งในการที่
บุคลากรทุกคนในสาขาวิชาจะปฏิบัติหนาที่ใหเกิดผลดีและมีประสิทธิภาพนั้น จะตองมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
ทั้งในหนาที่ที่รับผิดชอบและที่จะตองสนับสนุนในหนาที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกัน เพื่อใหสาขาวิชาสามารถขับเคลื่อนไป
ตามภารกิจไดอยางลุลวงและมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชา ให
มีความรูอยางเชี่ยวชาญในศาสตรของแตละบุคคล
เหตุผลนี้ สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศจึงตองจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชา จํานวน
4 คนไดพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดทั้งปซึ่งจะสงผลใหบุคลากรในสาขาวิชาไดพัฒนาความรูใหม ๆ และนําไปสู
การบูรณาการใหเกิดประโยชนการปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. วัตถุประสงค
1.บุคลากรสาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ ไดรับการพัฒนาตามศาสตรวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ และตาม
สายการปฏิบัติงาน
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ สงป.6, สงป.7, สงป.8
 สกอ.
องคประกอบที่ 2, 4, 5 ตัวบงชี้ 2.1, 2.2, 4.1 4.2 4.3 5.2
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 1.1
แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อน
กลยุทธที่
ตัวชี้วัดที่
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4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ อยาง
1
นอยปละหนึ่งครั้ง

ปริมาณ

หนวยนับ

4

คน

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ

1.บุคลากรไดรบั การพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

3.เปาหมายเชิงเวลา
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.58–มิ.ย.58) เบิกจายรอยละ 100% .เปนเงิน10,000
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บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
- พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ในการเดินทางไปราชการ
ฝกอบรม สัมมนาตามศาสตรวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง

10,000
10,000

2557

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

2558

ไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง
10,000
10,000
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
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ปริมาณหนวยตอ
รวมเปนเงิน
อัตราตอหนวย
หมาย
รายการ
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย (บาท)
1.1 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ในการเดินทางไปราชการ ฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
10,000
งบดําเนินงาน
10,000
คาใชสอย
10,000
- คาเบี้ยเลีย้ ง
4
คน ๆ ละ
2 วัน ๆ ละ
240 บาท
1,920
- คาที่พัก
4
คน ๆ ละ
2 คืน ๆ ละ
850 บาท
6,800
- คาพาหนะ
1
ครั้ง
1,280
ลํา
ดับ

ปริมาณรายการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

10,000

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
บุคลากรสาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ จํานวน 4 คน ไดรับการพัฒนาตามศาสตรวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ และตามสายการปฏิบัติงานอยางนอยคนละหนึ่งครั้ง มีความรู ความเชี่ยวชาญและปฏิบัติหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 บุคลากรเดินทางไปราชการฝกอบรมตามศาสตรวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ และตามสายการ
ปฏิบัติงานอยางนอยคนละหนึ่งครั้ง
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชรายงานการเดินทางไปราชการของบุคลากรสายวิชาการ
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162434105000 โครงการการจัดการเรียนการสอนและสงเสริมศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรใหม สาขาวิชาการ
เปนผูประกอบการ
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบบ.กศ.
โครงการใหม คือ โครงการที่จัดทําขึ้นใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ
ภายในปเดียว
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด

วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

21,998 บาท
สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล
ตามที่คณะวิทยาการจัดการไดสงเสริมใหมีการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชา
การเปนผูประกอบการ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) ซึ่งดําเนินการพัฒนาหลักสูตรแลวเสร็จและไดรับการรับรอง
หลั ก สู ต รจากสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) เป น ที่ เ รี ย บร อ ยแล ว บั ด นี้ ส าขาวิ ช าการเป น
ผูประกอบการมีนักศึกษาที่ผานการรับสมัครและสอบวัดความรูเพื่อเขามาศึกษาในปการศึกษา 2558 นี้เปนจํานวน
ตามเปาหมายที่กําหนดไว ทั้งนี้ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อเปน
การพัฒนาไปอีกขึ้นหนึ่งของการประกันคุณภาพ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ไดกําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น ตามโครงการจัดทํากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อเปนหลักประกันในดานคุณภาพ
ของบัณฑิตระดับอุมศึกษา อีกทั้งเพื่อเปนรองรับตลาดอาเซียนที่กําลังจะดําเนินการในปลายป 2558 นี้ ทั้งในดาน
การศึกษาและการผลิตบัณฑิตสูการเปนผูประกอบการธุรกิจในระดับอาเซียน และเพื่อเขาสูตลาดแรงงานของกลุม
ประเทศอาเซียนตอไป โดยสาขาวิชาการเปนผูประกอบการตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ภายใตมาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดาน ไดแก 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4)
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะห การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหคณะวิทยาการจัดการจําเปนตองมุงเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพในหลากหลาย
ดานเพื่อใหสามารถแขงขันในภาคธุรกิจและตลาดแรงงานไดตามสถานการณทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง
ด ว ยเหตุ นี้ ส าขาวิ ช าการเป น ผู ป ระกอบการ จําเปน ตองสรางความพรอมในด านตางๆ แก นักศึกษา ทั้ ง
ทางดานวิชาการ การจัดการเรียนการสอนจึงเปนหนาที่หลักที่สําคัญของสาขาวิชา โดยการเรียนการสอนที่จัดขึ้นนั้น
ตองสรางประสบการณทางการเรียนรูที่นักศึกษาสามารถนําไปประยุกตใชไดจริงภายหลังจบการศึกษาไปแลว และชวย
ใหนักศึกษาเกิดการวางแผนเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงจากการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่สงผลตอ
การดําเนินงานหรือการประกอบอาชีพในอนาคตของนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ คณะวิทยาการจัดการจึงจัดทํา
โครงการโดยใหมีกิจกรรมตางๆ ของทุกสาขาวิชา เพื่อเปนเพิ่มพูนความรู ทักษะ ประสบการณ ใหกับนักศึกษาทั้ง
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ทางตรงและทางออม เชน กิจกรรมการอบรม ศึกษาดูงานนอกสถานที่ และพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
นอกสถานที่ใหเพิ่มขึ้น อันจะสงผลโดยตรงกับคุณภาพบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการสูงขึ้น
2. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาใหมของสาขาวิชาการเปนผูประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ ไดรวมโครงการตางๆ
ที่มีกิจกรรมสําหรับเพิ่มพูนความรู ทักษะ ประสบการณ ใหกับนักศึกษาทั้งทางตรงและทางออม เชน กิจกรรมการ
อบรม ศึ กษาดูงานนอกสถานที่ และการจัดการเรีย นการสอนนอกสถานที่ รวมทั้งไดรับ การเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ สงผลใหนักศึกษาไดพัฒนาศักยภาพมากยิ่งขึ้น
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
สงป. ตัวชี้วัดที่ สงป. 6 , สงป. 7 , สงป. 8
สกอ. องคประกอบที่ 2 , 3 , 5
ตัวบงชี้ 2.1 , 2.2 , 3.1 , 3.2 , 3.3 , 5.1 , 5.2
ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 1.1
แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อน
กลยุทธที่
ตัวชี้วัดที่
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
ปริมาณ หนวยนับ
1 จํานวนนักศึกษาเขาใหมสาขาวิชาการเปนผูประกอบการ ตามแผนการ 34
คน
รับนักศึกษา
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวา 5 คะแนน
2.2 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหนักศึกษา ไมนอยกวา 5 คะแนน
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59– มี.ค.59) เบิกจายรอยละ 50 เปนเงิน10,998 บาท
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59– มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ 30 เปนเงิน 6,600บาท
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59– ก.ย.59) เบิกจายรอยละ 20เปนเงิน 4,400บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1
2
3

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
กิจกรรมอบรมการเสริมสรางความรูสูการเปนผูประกอบการ
รุนใหม
กิจกรรมรวมสืบสานภูมิปญ
 ญาทองถิ่นอยุธยาบานเกิดเรา
กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม/บําเพ็ญประโยชน
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง

10,998

1 ครั้ง
1 ครั้ง

6,600
4,400
21,998

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง
10,998

2559

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

10,998

6,600
6,600

ไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง

4,400
4,400

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ปริมาณหนวยตอ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
1 กิจกรรมอบรมการเสริมสรางความรูสูการเปนผูประกอบการ
งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร
1
ครั้ง
3
ชั่วโมง
1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาจัดทําเอกสารประกอบการ
1
ครั้ง
34
เลม
อบรม
- คาจัดทํารูปเลมรายงานผล
1
ครั้ง
1
เลม
กิจกรรม
- คาวัสดุ
1
ครั้ง
2 กิจกรรมรวมสืบสานภูมิปญญาทองถิ่นอยุธยาบานเกิดเรา
งบดําเนินงาน
2.1 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร
1
ครั้ง
3
ชั่วโมง
2.2 คาวัสดุ
- คาวัสดุ
1
ครั้ง
3 กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม/บําเพ็ญประโยชน
งบดําเนินงาน
3.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาอาหารวาง
34
คน
1
มื้อ
- คาวัสดุ
1
ครั้ง
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการเฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ
ปริมาณรายการ

ลํา
ดับ
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รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)
10,998
10,998
3,600
1,200 บาท
3,600
7,398
50 บาท
1,700

อัตราตอหนวย

200 บาท

1,200

บาท

35 บาท

200
5,498
6,600
6,600
3,600
3,600
3,000
3,000
4,400
4,400
4,400
1,190
3,210
21,998

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
นักศึกษาสาขาวิชาการเปนผูประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 34 คน ไดรับการเพิ่มพูนความรู ทักษะ
ประสบการณ ทั้งทางตรงและทางออม โดยผานการจัดการเรียนสอนและกิจกรรม การอบรม การสงเสริมความรูตางๆ และ
ไดรับการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และมีการจิตสาธารณะ สงผลใหนักศึกษาเกิดการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพิ่มมากขึ้น

9. การประเมินผลการดําเนินงาน

9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1จํานวนนักศึกษาที่กาํ ลังศึกษาในสาขาวิชาการเปนผูประกอบการ 34คน
9.1.2จํานวนนักศึกษาของสาขาวิชาการเปนผูป ระกอบการ เปนไปตามแผนการรับนักศึกษา
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.2. การสํารวจขอมูลโดยใชแบบประเมินผลการเขารวมกิจกรรม
9.3.3. การสํารวจขอมูลโดยใชแบบรายงานการประเมินผลโครงการ
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162434105100 โครงการการพัฒนาความรูอาจารยประจําหลักสูตรการเปนผูประกอบการ
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบบ.กศ.
โครงการใหม คือ โครงการที่จัดทําขึ้นใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ
ภายในปเดียว
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด

วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

10,000 บาท
สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล
ตามที่คณะวิทยาการจัดการไดสงเสริมใหมีการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชา
การเปนผูประกอบการ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) ซึ่งดําเนินการพัฒนาหลักสูตรแลวเสร็จและไดรับการรับรอง
หลั ก สู ต รจากสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) เป น ที่ เ รี ย บร อ ยแล ว บั ด นี้ ส าขาวิ ช าการเป น
ผูประกอบการมีนักศึกษาที่ผานการรับสมัครและสอบวัดความรูเพื่อเขามาศึกษา ในปการศึกษา 2558 นี้เปนจํานวน
ตามเปาหมายที่กําหนดไว ทั้งนี้ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อเปน
การพัฒนาไปอีกขึ้นหนึ่งของการประกันคุณภาพ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ไดกําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น ตามโครงการจัดทํากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อเปนหลักประกันในดานคุณภาพ
ของบัณฑิตระดับอุมศึกษา อีกทั้งเพื่อเปนรองรับตลาดอาเซียนที่กําลังจะดําเนินการในปลายป 2558 นี้ ทั้งในดาน
การศึกษาและการผลิตบัณฑิตสูการเปนผูประกอบการธุรกิจในระดับอาเซียน และเพื่อเขาสูตลาดแรงงานของกลุม
ประเทศอาเซียนตอไป โดยสาขาวิชาการเปนผูประกอบการตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ภายใตมาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดาน ไดแก 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4)
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะห การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหคณะวิทยาการจัดการจําเปนตองมุงเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพในหลากหลาย
ดานเพื่อใหสามารถแขงขันในภาคธุรกิจและตลาดแรงงานไดตามสถานการณทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง
ด ว ยเหตุ นี้ ส าขาวิ ช าการเป น ผู ป ระกอบการ จําเปน ตองสรางความพรอมในด านตางๆ แก นักศึกษา ทั้ ง
ทางดานวิชาการ การจัดการเรียนการสอนจึงเปนหนาที่หลักที่สําคัญของสาขาวิชา โดยการเรียนการสอนที่จัดขึ้นนั้น
ตองสรางประสบการณทางการเรียนรูที่นักศึกษาสามารถนําไปประยุกตใชไดจริงภายหลังจบการศึกษาไปแลว และชวย
ใหนักศึกษาเกิดการวางแผนเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงจากการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่สงผลตอ
การดําเนินงานหรือการประกอบอาชีพในอนาคตของนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ คณะวิทยาการจัดการจึงจัดทํา
โครงการโดยใหมีกิจกรรมตางๆ ของทุกสาขาวิชา เพื่อเปนเพิ่มพูนความรู ทักษะ ประสบการณ ใหกับนักศึกษาทั้ง
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ทางตรงและทางออม เชน กิจกรรมการอบรม ศึกษาดูงานนอกสถานที่ และพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
นอกสถานที่ใหเพิ่มขึ้น อันจะสงผลโดยตรงกับคุณภาพบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการสูงขึ้น
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหอาจารยประจําหลักสูตรการเปนผูประกอบการไดรับการพัฒนาความรูใหมจากการอบรมพัฒนาตนเอง
และนํามาใชในการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนการสอนแกนักศึกษา
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ สงป.6, สงป.7, สงป.8
 สกอ.
องคประกอบที่ 2, 4, 5 ตัวบงชี้ 2.1, 2.2, 4.1 4.2 4.3 5.2
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 1.1
แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อน
กลยุทธที่
ตัวชี้วัดที่
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
3. เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
ปริมาณ หนวยนับ
1 อาจารยประจําหลักสูตรการเปนผูประกอบการ
4
คน
4. เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวา 5 คะแนน
2.2 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหนักศึกษา ไมนอยกวา 5 คะแนน
6.

เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59– มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ 100เปนเงิน10,000บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
โครงการการพัฒนาความรูอาจารยประจําหลักสูตรการเปน
ผูประกอบการ
1.1 คาอบรม/คาศึกษาดูงาน
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ
4 คน
1 ครั้ง

10,000
10,000

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

2559

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

10,000
10,000

ไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ปริมาณหนวยตอ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
1 โครงการการพัฒนาความรูอาจารยประจําหลักสูตรการเปนผูประกอบการ
งบดําเนินงาน
1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาอบรม/คาศึกษาดูงาน
4
คน
-

ลํา
ดับ

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

ปริมาณรายการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
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รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)
10,000
10,000
10,000
2,500 บาท
10,000

อัตราตอหนวย

10,000

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
นักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการที่ลงทะเบียนกับอาจารยประจําหลักสูตรการเปนผูประกอบการ ไดรับ
ความรูใหมจากการไปพัฒนาตนเองของอาจารยผูสอน
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1เชิงปริมาณ
อาจารยประจําหลักสูตรการเปนผูประกอบการ จํานวน 3 ครั้ง
9.1.2 เชิงคุณภาพ
นักศึกษามีผลการเรียนในระดับที่เปนที่นาพอใจ
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบ..................................................................................
9.3.2. การสํารวจขอมูลโดยใชแบบ..................................................................................
9.3.3. การสํารวจขอมูลโดยใชแบบ..................................................................................
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162434105200 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการ
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม คือ โครงการที่จัดทําขึ้นใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ
 งบ บ.กศ.
ภายในปเดียว
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบดําเนินการ
188,510 บาท
ผูรับผิดชอบ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล
งานจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนงานสนับสนุน
นโยบายที่มุงสูการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานที่สูงขึ้น ตามเกณฑการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาทุก
ระบบ สมศ. กพร. และ PMQA ของคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมในการดําเนินการที่สอดคลองกับ
พันธกิจ และนโยบาย ทั้งในระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัย และระดับชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งภารกิจในดานการให
การศึกษาหรือการสอน การวิจัย การใหบริการวิชาการ การถายทอดเทคโนโลยีทาง การศึกษา และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนใหผูสอนและผูบริหาร สามารถจัดการเรียนการสอน
และบริหารงานตาง ๆ บรรลุผลตามเปาหมายที่ไดวางใวในแผนการจัดการเรียนการสอน แผนปฏิบัติราชการประจําป
ตลอดจนตามคํารับรองปฏิบัติราชการประจําปของคณะ
เพื่อใหการดําเนินงานตามภารกิจดังกลาว สามารถดําเนินการได คณะวิทยาการจัดการ จึงจําเปนที่จะตอง
จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมตางๆ ในการจัดการศึกษาดานการจัดการเรียนการสอนใหสามารถ
ดําเนินการไดอยางตอเนื่องตลอดทั้งป
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการ ไดอยางมีประสิทธิอยางตอเนื่องตลอดทั้งป
2. เพื่อใหหลักสูตรไดปรับปรุงตามเกณฑมาตรฐาน TQF
3. เพื่อพัฒนาวารสารวิทยาการจัดการ และพัฒนาผลงานทางวิชาการของคณาจารยเพิ่มขึ้น
4. เพื่อใหนักศึกษาไดฝกการเขียนและเขารวมการประกวดแผนธุรกิจ
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ 10 จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
ตัวชี้วัดที่ 11 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 12 ผูสาํ เร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ
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ตัวชี้วัดที่ 13 ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
ตัวชี้วัดที่ 14 ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด
 สกอ. องคประกอบที่ 2
ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
ตัวชี้วัดที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต
ตัวชี้วัดที่ 5 รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา
 สมศ.
ตัวชี้วัดที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1.1 จํานวนอาจารยคณะวิทยาการจัดการ เขารวมกิจกรรม
1.2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กําหนด
1.3 มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรมทางวิชาการ/แผนธุรกิจ
1.4 จํานวนวารสารวิทยาการจัดการ

ปริมาณ
58
227
50
50

หนวยนับ
คน
คน
คน
เลม

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจบ รอยละ 80
2.2 ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 87
2.3 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไลการจัดการสอน ไมนอยกวา 5 คะแนน
2.4 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไลการประกันคุณภาพการศึกษา ไมนอยกวา 5 คะแนน
1.4 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน TQF (ตัวชี้วัด มคอ.7)
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ

15.05
28.00
17.77
39.18

เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน

28,380
52,780
33,500
73,850

บาท
บาท
บาท
บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1
2
3
4
5

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน TQF
การจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรประจําป
2557 (มคอ.7)
โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ
โครงการพัฒนาวารสารวิทยาการจัดการ
ประกวดแผนธุรกิจ
รวมทั้งสิ้น

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ
1
1

38,780
25,500

1
1
1
5

20,380
69,100
34,750
188,510

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
1
4,000
1
24,780
1
10,000
1
4,000
1
21,500
1
3

20,380
28,380

1

28,000

2

52,780

1
3

2,000
33,500

1
1
2

41,100
32,750
73,850
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

ปริมาณรายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ

ปริมาณ หนวยๆละ
1 กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน TQF
งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร
9
คน ๆ ละ
3 ชั่วโมง ๆ ละ
1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาอาหารวาง
33
คน ๆ ละ
6 มื้อ ๆ ละ
- คาอาหารกลางวัน
33
คน ๆ ละ
1 มื้อ ๆ ละ
- คาจางเหมาเก็บขอมูล
1
ครั้ง
400 ชุด ๆ ละ
- คาเขาเลมหลักสูตร
1
ครั้ง ๆ ละ
100 เลม ๆ ละ
2 กิจกรรมที่ 2 การจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรประจําป 2557 (มคอ.7)
2.1 กิจกรรมที่ 2.1 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการรเรียน
งบดําเนินงาน
2.1.1 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร
10
คน ๆ ละ
3 ชั่วโมง ๆ ละ
2.1.2 คาใชสอย
- คาอาหารวาง
100
คน ๆ ละ
1 มื้อ ๆ ละ
2.2 กิจกรรมที่ 2.2 การศึกษาความพึงพอใจตอหลักสูตรของอาจารย นักศึกษา ผูใชบัณฑิต
งบดําเนินงาน
2.2.1 คาใชสอย
- คาจางเก็บขอมูล
1
ครั้ง ๆ ละ
400 ชุด ๆ ละ
3 กิจกรรมที่ 3 โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ
งบดําเนินงาน
3.1 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร
10
คน ๆ ละ
3 ชั่วโมง ๆ ละ
3.2 คาใชสอย
- คาอาหารวาง
68
คน ๆ ละ
1 มื้อ ๆ ละ
4 กิจกรรมที่ 4 โครงการพัฒนาวารสารวิทยาการจัดการ
งบดําเนินงาน
4.1 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร
10
คน ๆ ละ
6 ชั่วโมง ๆ ละ
4.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาจัดทําเอกสาร
1
ครั้ง ๆ ละ
100 เลม ๆ ละ
- คาวัสดุ
1
ครั้ง ๆ ละ
5 กิจกรรมที่ 5 จัดประกวดแผนธุรกิจ
งบดําเนินงาน
5.1 คาตอบแทน
- คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ
5
คน ๆ ละ
3 ชั่วโมง ๆ ละ

อัตราตอหนวย
อัตรา หนวย

600 บาท
35
50
10
100

บาท
บาท
บาท
บาท

600 บาท
35 บาท

10 บาท

600 บาท
35 บาท

600 บาท
200 บาท
13,450 บาท

1,200 บาท
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รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
38,780
38,780
16,200
16,200
22,580
6,930
1,650
4,000
10,000
25,500
21,500
21,500
18,000
18,000
3,500
3,500
4,000
4,000
4,000
4,000
20,380
20,380
18,000
18,000
2,380
2,380
69,100
69,100
36,000
36,000
33,100
20,000
13,100
34,750
34,750
18,000
18,000
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ลํา
ดับ

รายการ
5.2 คาใชสอย
- คาเงินรางวัล
- คาอาหารวาง
- คาอาหารกลางวัน
- คาจางทําปายไวนิล
- คาจางจัดดอกไม

ปริมาณรายการ
ปริมาณ หนวยๆละ
50
20
1
1

1

ครั้ง
คน ๆ ละ
คน ๆ ละ
ครั้ง
ครั้ง

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

1
1
1
2
2

ครั้ง
มื้อ ๆ ละ
มื้อ ๆ ละ
ปาย ๆ ละ
ชุด ๆ ละ

อัตราตอหนวย
อัตรา หนวย
10,000
35
100
1,000
500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
16,750
10,000
1,750
2,000
2,000
1,000
188,510

หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ เฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่องตลอดทั้งป โดยมี
นักศึกษา จํานวน 227 คน สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด
2. งานดานประกันคุณภาพการศึกษาบุคลากรในคณะ ทั้ง สมศ. กพร. สกอ. และ PMQA มีผลการดําเนินงาน
และผลการประเมินที่สูงขึ้น
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
10.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
10.1.1 มีนักเรียน นักศึกษาเขารวมโครงการไมต่ํากวารอยละ 80
10.1.2 ผูเขารวมโครงการมีคะแนนความพึงพอใจไมต่ํากวา 3.51
10.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
10.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
10.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
10.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
10.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
10.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถาม
10.3.2. รายงานการประเมินผลโครงการ
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162434105300 โครงการการจัดการศึกษาตามโครงการความรวมมือระหวางคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับสถาบันการศึกษาในตางประเทศ
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการตอเนื่องจากปที่แลว คือ โครงการที่มีลักษณะตอเนื่องจากปที่ผานมา
อาจเปนโครงการที่ไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดียว
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบดําเนินงาน
241,640 บาท
คณะวิทยาการจัดการ ผูรับผิดชอบ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล
คณะวิทยาการจัดการ ไดดําเนินการโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาไปสูการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยหรือองคกรในตางประเทศ โดยไดบรรลุขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยากับ สถาบันการศึกษาตางประเทศ เชน สถาบันการศึกษาในเวียดนาม, อินเดีย, เกาหลีใต โดยมี
กรอบขอตกลงความรวมมือทางวิชาการทั้งในดานการจัดการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนนักศึกษาคณาจารย การ
ทําวิจัย และอื่น ๆ ซึ่งในปงบประมาณที่ผานมา คณะวิทยาการจัดการไดมีการดําเนินการตามขอตกลงดังกลาวแลว
ระดับหนึ่งรวมทั้งไดมีการลงนามเพิ่มเติม มีวัตถุประสงคจะขยายโครงการความรวมมือ ไปยังประเทศอื่นๆตอไปอีก
ทั้งนี้เพื่อพัฒนาความกาวหนาทางวิชาการของคณะ ซึ่งมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งโดยเฉพาะในกรณีที่ประเทศ
ไทยจะเขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558 ที่จะถึงนี้
ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว คณะวิทยาการจัดการจึงเห็นสมควรจัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาไปสู
การแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยหรือองคกรในตางประเทศอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการขับเคลื่อนและ
ดําเนิ น งานให บ รรลุวั ตถุป ระสงคภ ายใตกรอบขอตกลงความรว มมือทางวิช าการกับ สถาบัน ตางๆ ดังกลาว และ
เตรียมการเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ รวมทั้งแสวงหาและพัฒนาองคความรูใหมๆ เพื่อเปน
ศูนยกลางแหงการเรียนรูสูระดับสากล เนนยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การจัดการศึกษาตามจุดเนน
เอกลักษณ เพื่อมุงสูระดับสากล สอดคลองกับนโยบายเชิงกลยุทธในการบริหารมหาวิทยาลัย ดานการพัฒนาหลักสูตร
นานาชาติ การจัดการเรียนการสอน ติดตอประสานความรวมมือกับมหาวิทยาลัยหรือองคกรตางประเทศ/นานาชาติใน
การพัฒนาการจัดการศึกษารวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรรวมกัน ไมวาจะเปนหลักสูตรปรับปรุงหรือหลักสูตรใหม โดย
เนนการใชศักยภาพที่เอื้อประโยชนตอการจัดการศึกษารวมกัน และเพื่อขับเคลื่อนใหเกิดการแสวงหาความรวมมือ
การแลกเปลี่ยนทางการกับสถาบันในตางประเทศ โดยเฉพาะในแถบทวีปเอเชีย การเดินทางไปศึกษาดูงาน เยี่ยมชม
แลกเปลี่ยน การสงบุคลากรไปศึกษา/อรมภาษาอังกฤษระยะสั้นในตางประเทศ พัฒนาไปสูความรวมมือในลักษณะ
อื่นๆ ตามพันธกิจของคณะวิทยาการจัดการตอไป
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2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหบุคลากรไดมีการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับสถาบันที่มีบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
2. เพื่อประชาสัมพันธหลักสูตรในประเทศที่มีบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
3. เพื่อสงบุคลากรไปอบรมภาษาตางประเทศในตางประเทศ ซึ่งเปนเจาของภาษา
4. เพื่อการบริหารจัดการในดานตางๆ กับสถาบันที่มีบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ 7 รอยละผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 80
 สกอ.
องคประกอบที่ 5
ตัวบงชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน
และเอกลักษณของคณะ
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลัก
ตัวชี้วัดที่ 2 การเบิกจายงบประมาณ
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนที่ 4
กลยุทธที่ 17 การเสริมสรางบทบาท ศักยภาพในอาเซียนและสากล
เปาประสงคที่ 1 ยกระดับมหาวิทยาลัยใหมีการพัฒนาสูสากล
ตัวชี้วัดที่ 17.1 จํานวนเครือขายกับมหาวิทยาลัยตางประเทศหรือจํานวนขอตกลงความ
รวมมือทางวิชาการกับตางประเทศหรือกลุมอาเซียนเพิ่มขึ้น
4. เครือขายความรวมมือ
 มีเครือขาย
มีเครือขายเดิม
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
ปริมาณ
1.1 สงอาจารยในคณะเดินทางไปแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ทําวิจัยรวม ตามบันทึก
1
1.2
1.3
1.4
1.5

ขอตกลงMOU ประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาขอตกลงทาง
วิชาการรวมกัน
ตอนรับคณะผูบริหารและคณาจารยที่มาเยือนตามบันทึกขอตกลงระหวางกัน
(กรณี Abhinav,HUTEC)
ผูบริหารหรือตัวแทนเดินทางไปประชาสัมพันธหลักสูตรกับมหาวิทยาลัยทีมี
MOU (กรณี HUETC, Nanning Ding Qian Yin)
สงอาจารยไปอบรมภาษาอังกฤษในประเทศมาเลเซีย
สงอาจารยไปอบรมภาษาอังกฤษในประเทศนิวซีแลนด

หนวยนับ
คน

1

ครั้ง

1

ครั้ง

1
1

ครั้ง
ครั้ง

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
1. บุคลากรไดแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับสถาบันที่มีบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
2. มีนักศึกษาเขามาศึกษาในหลักสูตรที่มีบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
3. บุคลากรไดอบรมภาษาตางประเทศในตางประเทศ ซึ่งเปนเจาของภาษา
4. การบริหารจัดการ กับสถาบันที่มีบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการเปนไปดวยความ
เรียบรอย
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3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.59) เบิกจายรอยละ 1.92 เปนเงิน 4,640 บาท
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ 85.86 เปนเงิน 207,480 บาท
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ 12.21 เปนเงิน 29,520 บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

1.1 สงอาจารยในคณะเดินทางไปแลกเปลี่ยนทางวิชาการ
ทําวิจัยรวม ตามบันทึกขอตกลงMOU ประชุม สัมมนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาขอตกลงทางวิชาการ
รวมกัน
1.2 ตอนรับคณะผูบริหารและคณาจารยที่มาเยือนตาม
บันทึกขอตกลงระหวางกัน (กรณี Abhinav,HUTEC)
1.3 ผูบริหารหรือตัวแทนเดินทางไปรวมประชาสัมพันธ
หลักสูตรในตางประเทศ
1.4 สงอาจารยไปอบรมภาษาตางประเทศในตางประเทศ
(มาเลเซีย)
1.5 สงอาจารยไปอบรมภาษาตางประเทศในตางประเทศ
(นิวซีแลนด)
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ
1

31,180

1

34,160

1

6,300

2

100,000

1

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ
31,180

4,640

29,520
6,300
100,000

70,000
241,640

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

2559

70,000
4,640

207,480

29,520

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
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ปริมาณหนวยตอ
รวมเปนเงิน
อัตราตอหนวย
หมาย
รายการ
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
อัตรา หนวย (บาท)
1 กิจกรรมที่ 1 สงอาจารยในคณะเดินทางไปแลกเปลีย่ นทางวิชาการ ทําวิจัยรวม ตามบันทึกขอตกลงMOU
31,180
ประชุม สัมมนา แลกเปลีย่ นความคิดเห็นเพือ่ หาขอตกลงทางวิชาการรวมกัน
งบดําเนินงาน
31,180
1.1 คาใชสอย
31,180
- คาพาหนะ(เครื่องบิน)
1
คน
20,000
- คาเบี้ยเลี้ยง(ภายในประเทศ)
1
คน
2วันๆละ
240
480
- คาเบี้ยเลี้ยง(ตางประเทศ)
1
คน
3วันๆละ
2,100
6,300
- คาเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ
1
คน
2วันๆละ
240
480
- คาบํารุงรถตู
1
คัน
2วันๆละ
500
1,000
- คาน้ํามันรถตู
1
คัน
2วันๆละ
1,260
2,520
- คาทางดวน
400
2 กิจกรรมที่ 2 ตอนรับคณะผูบริหารและคณาจารยที่มาเยือนตามบันทึกขอตกลงระหวางกัน
34,160
งบดําเนินงาน
34,160
2.1 คาใชสอย
34,160
- คาหองพัก
1
ครั้ง
3 คืน
500
13,000
- คาอาหารกลางวัน
3
วัน
16คน
100
4,800
- คาอาหารค่ําเลี้ยงรับรอง
1
มื้อ
16คน
200
2,600
- คาของที่ระลึก
8
ชิ้น
5,600
- คาบํารุงรถตู
1
คัน
3วัน
500
1,500
- คาทางดวน
900
- คาน้ํามันรถ
3,600
- คาเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ
1
คน
5วันๆละ
240
1,200
- คาเบี้ยเลี้ยงอาจารย
2
คน
2วัน
240
960
3 กิจกรรมที่ 3 ผูบริหารหรือตัวแทนเดินทางไปรวมประชาสัมพันธหลักสูตรในตางประเทศ
6,300
งบดําเนินงาน
6,300
3.1 คาใชสอย
6,300
-คาเบี้ยเลี้ยงตางประเทศ
1
คน
3
วัน
2,100
6,300
(กรณีรองคณบดี 3 วันๆละ 2,100
จํานวน 1 คน)
4 กิจกรรมที่ 4 สงอาจารยไปอบรมภาษาตางประเทศในตางประเทศ(มาเลเซีย)
100,000
งบดําเนินงาน
100,000
4.1 คาใชสอย
100,000
- คาเบี้ยเลี้ยงในประเทศ
1 ครั้ง
2
คนๆละ
2,160
- คาเบี้ยเลี้ยงตางประเทศ
1 ครั้ง
2
คนๆละ
2,100 บาท
37,800
- คาลงทะเบียน
1 ครั้ง
2
คนๆละ
30,000 บาท
60,000
- คาพาหนะ
1 ครั้ง
40
5 กิจกรรมที่ 5 สงอาจารยไปอบรมภาษาตางประเทศในตางประเทศ (นิวซีแลนด)
70,000
งบดําเนินงาน
70,000
คาใชสอย
70,000
- คาพาหนะตั๋วเครื่องบิน
1
คน
70,000
70,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
241,640
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการเฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน

ลํา
ดับ

ปริมาณรายการ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.บุคคลากรมีความพรอมสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน
2.มีเครือขายความรวมมือกับหนวยงานในตางประเทศ
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.2 ผูเขารวมโครงการมีคะแนนความพึงพอใจไมต่ํากวา 3.51
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถาม
9.3.2. รายงานการประเมินผลโครงการ
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แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 | 264
162434105400 โครงการประชาสัมพันธ คณะวิทยาการจัดการ
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการตอเนื่องจากปที่แลว คือ โครงการที่มีลักษณะตอเนื่องจากปที่ผานมา
อาจเปนโครงการที่ไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดียว
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
114,000 บาท
หนวยงาน : คณะวิทยาการจัดการ

ผูรับผิดชอบ : คณบดีคณะวิท่ ยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการโครงการกาวแรกสูอุดมศึกษากับ
คณะวิทยาการจัดการขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อออกประชาสัมพันธใหนักเรียน นักศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา
ตางๆ ทั้งภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกลเคียง เชน จังหวัดอางทอง จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระบุรี และจังหวัด
สิงหบุรี เกิดความสนใจตอมหาวิทยาลัย ทําใหคณะวิทยาการจัดการเปนที่รูจักอยางกวางขวางและสรางความนาเชื่อถือตอชุมชนและ
บุคคลทั่วไป เปดโอกาสใหสอบถามขอมูล ซักถามขอสงสัยตางๆ เกี่ยวกับการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา และเพื่อใหการดําเนิน
กิ จ กรรมการรั บ นั ก ศึ ก ษาใหม เ ป น ไปตามเป า หมาย จึ ง เห็ น สมควรให มี ก ารดํ า เนิ น การประชาสั ม พั น ธ เ รื่ อ งการศึ ก ษาต อ ใน
ระดับอุดมศึกษาในเชิงรุก ซึ่งเปนรูปแบบหนึ่งที่จะทําใหเกิดการสรางเครือขายตอโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา และอาจ
ทําใหจํานวนนักศึกษาใหมในปการศึกษา 2559 เพิ่มขึ้นตอไป

2. วัตถุประสงค

1.เพื่อเปดโอกาสในนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปไดทราบขอมูล และซักถามขอสงสัยเกี่ยวกับการศึกษาตอใน
คณะวิทยาการจัดการ
2.เพื่ อขยายขอบเขตในการสร า งเครื อข า ยระหว า งคณะวิ ท ยาการจั ด การ กั บ โรงเรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ กษา และ
อาชีวศึกษา
3.เพื่อเพิ่มจํานวนนักศึกษาในปการศึกษา 2559

3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ 4 จํานวนนักศึกษาเขาใหม จํานวน 1,045 คน
 สกอ.

องคประกอบที่ 1

 ก.พ.ร.

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลัก
ตัวชี้วัดที่ 2 การเบิกจายงบประมาณ

ตัวบงชี้ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนที่ 4
กลยุทธที่ 18 พัฒนานักศึกษาตามลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
เปาประสงคที่ 1นักศึกษาที่มีลักษณะที่เปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
ตัวชี้วัดที่ 18.1 นักศึกษาไดรับการพัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนดทุกดาน
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4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ

ปริมาณ
20

หนวยนับ
กิจกรรม

1. คณะวิทยาการจัดการเปนทีย่ อมรับ และเกิดความนาเชื่อถือมากขึ้น
2. คณะวิทยาการจัดการมีเครือขายโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และจํานวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น

3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ .......56.14....เปนเงิน......64,000........บาท
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ ......43.85..........เปนเงิน........50,000........บาท

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1
2

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
กิจกรรมประชาสัมพันธคณะวิทยาการจัดการ
1.1 โครงการกาวแรกสูอุดมศึกษากับคณะวิทยา
การฺจัดการ ครั้งที่ 3
กิจกรรมเปดบานวิชาการ Open house
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ

งบประมาณ

2 ครั้ง

64,000

1 ครั้ง

50,000
114,000

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง

2559

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

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

64,000
64,000

1 ครั้ง

50,000
50,000

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ปริมาณหนวยตอ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
1 กิจกรรมประชาสัมพันธคณะวิทยาการจัดการ
กิจกรรมที่ 1 กาวแรกสูอุดมศึกษากับคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3
งบดําเนินงาน
1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาจางทําเอกสาร
1
ครั้งๆ ละ
1
ครั้งๆ ละ
ประชาสัมพันธ
- คาจางทําปายโครงการ
1
ครั้งๆ ละ
1
ปายๆ ละ
- คาจางทํากระเปา
1
ครั้งๆ ละ
600
ใบๆละ
- คาเบี้ยเลี้ยง
5
คนๆ ละ
20
วันๆ ละ
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง
1
คันๆ ละ
20
ครั้งๆ ละ
- คาวัสดุ
1
ครั้ง
2 กิจกรรมเปดบานวิชาการ Open House
งบดําเนินงาน
2.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
-คาทําปายไวนิล
1
ครั้งๆละ
2 ปายๆละ
-คาทําปายโครงการ
1
ครั้งๆละ
1 ปายๆละ
-คาอาหารวาง
400
คนๆละ
1 มื้อๆละ
-คาจางทํากระเปา
1
ครั้งๆละ
400 ใบๆละ
-คาจัดทําเอกสาร
1
ครั้งๆละ
400 ชุดๆละ
- คาวัสดุ
1
ครั้ง

ลํา
ดับ

ปริมาณรายการ

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)
64,000
64,000
64,000
64,000
6,000 บาท
6,000

อัตราตอหนวย

1,000
15
240
1,000

บาท
บาท
บาท
บาท

1,000
1,500
35
18
5

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น (แปดหมื่นสองพันบาทถวน)
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ เฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.มีจํานวนของนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2559 เพิ่มมากขึ้น
2.มีเครือขายระหวางโรงเรียนกับคณะวิทยาการจัดการมากขึ้น
3.นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปมีขอมูลในการตัดสินใจเกีย่ วกับการศึกษาตอ
4.คณะวิทยาการจัดการเปนที่ยอมรับ และมีความนาเชื่อถือระดับชุมชน

9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 มีนักเรียน นักศึกษาเขารวมโครงการไมต่ํากวารอยละ 80
9.1.2 ผูเขารวมโครงการมีคะแนนความพึงพอใจไมต่ํากวา 3.51
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
10.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
10.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
10.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
10.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถาม
10.3.2. รายงานการประเมินผลโครงการ
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1,000
9,000
24,000
20,000
4,000
50,000
50,000
50,000
2,000
1,500
14,000
7,200
2,000
23,300

114,000
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162434105500 โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการตอเนื่องจากปที่แลว คือ โครงการที่มีลักษณะตอเนื่องจากปที่ผานมา
อาจเปนโครงการที่ไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดียว
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
168,200 บาท
หนวยงาน : คณะวิทยาการจัดการ

ผูรับผิดชอบ : คณบดีคณะวิ่ทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล
การดําเนินงานดานกิจการนักศึกษา เปนกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสงเสริมและสนับสนุน เพื่อใหนักศึกษา
เปนบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพรอม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตร กิจกรรมการพัฒนา
นักศึ กษา แบ งออกได เป น สองส ว น คื อ การจั ด บริการแกนักศึกษา และศิษยเกา และการจัดกิจ กรรมนักศึกษาที่
ดําเนินการโดยฝายกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา ซึ่งไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากคณะวิทยาการจัดการ ทั้งนี้
เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนารางกาย อารมณ สังคม สติปญญา ตลอดจนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ไดแก คุณธรรม
จริ ย ธรรม ความรู ทั กษะทางป ญ ญา ทั กษะความสัมพัน ธร ะหวางบุคคลและความรับ ผิ ดชอบ รวมทั้งทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มี
เปาหมายที่จะผลิตบัณฑิตใหเปนผูสมบูรณทั้งดานวิชาการและคุณธรรมจริยธรรม จึงตระหนักในหนาที่ที่จะสงเสริม
และพัฒนาจริยธรรมแกนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ สรางจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม ใหเห็นความสําคัญ
ของตนเองและผูอื่น มีความพรอมที่จะเปนผูนําที่มีคุณธรรมและจริยธรรมควบคูไปกับการใหความรูทางวิชาการที่
ถูกตองเหมาะสม ยอมมีสวนชวยเหลือสังคมในทางที่ถูกที่ควรเปนอยางดี
ฝายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ไดเล็งเห็นความสําคัญของเรื่องดังกลาว จึงไดจัดกิจกรรมตอไปนี้
เชน กิจกรรมสั มมนาเชิงปฏิบัติการ ภาวะผูนําและนัน ทนาการ สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ กิจ กรรม
วิทยาการจัด การ อาสาพัฒนาทองถิ่น กิจ กรรมอบรมธรรมะ นําธรรมสูนอง กิจกรรมเตรีย มความพรอมทางดาน
วิชาการ กิจกรรมเตรียมความพรอมดานคอมพิวเตอร และกิจกรรมกีฬาสัมพันธวิทยาการจัดการ เพื่อใหนักศึกษาที่เขา
รวมไดรับการพัฒนาทางดานตางๆ ใหสอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค และนําไปสูการเปนบัณฑิตที่พึง
ประสงคตอไป
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2. วัตถุประสงค
1. เพื่ อสงเสริมและสนับ สนุนการจัดกิจ กรรมใหนักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบ
มาตรฐานระดับอุดมศึกษา TQF
2. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาไดรับการพัฒนาทางดานสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และ
คุณธรรมจริยธรรม
3. เพื่อเปนการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และการเอื้ออาทรตอผูอื่น
4. เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําหลักธรรมมาปรับใชในการเรียนในมหาวิทยาลัย และการดําเนินชีวิตไดอยาง
เหมาะสม
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ 4 จํานวนนักศึกษาเขาใหม จํานวน 1,045 คน
 สกอ.
องคประกอบที่ 1
ตัวบงชี้ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลัก
ตัวชี้วัดที่ 2 การเบิกจายงบประมาณ
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนที่ 4
กลยุทธที่ 18 พัฒนานักศึกษาตามลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
เปาประสงคที่ 1นักศึกษาที่มีลักษณะที่เปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
ตัวชี้วัดที่ 18.1 นักศึกษาไดรับการพัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนดทุกดาน
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1 จัดกิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
2 มีนักศึกษา ทุกสาขาวิชา เขารวมทุกกิจกรรม

ปริมาณ
6

หนวยนับ
กิจกรรม

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
1.นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจไมนอยกวา รอยละ 80
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.59) เบิกจายรอยละ ...4.07......เปนเงิน.........6,850.....บาท
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ .....5.35........เปนเงิน.........10,000........บาท
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ .....36.11........เปนเงิน.......60,750.......บาท
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ ....53.86.........เปนเงิน.......90,600........บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
โครงการสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค คณะ
วิทยาการจัดการ
1.1 โครงการวิทยาการจัดการอาสา พัฒนาทองถิ่น
1.2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ ภาวะผูนําและ
นันทนาการ สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
1.3 โครงการอบรมธรรมะ “นํานองสูธรรม” ครั้งที่ 3
1.4 โครงการเตรียมความพรอมทางดานวิชาการ
(คณิตศาสตร, ภาษาอังกฤษ)
1.5 โครงการเตรียมความพรอมดานคอมพิวเตอร
1.6 โครงการกีฬาสัมพันธวิทยาการจัดการ
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ
6 ครั้ง

168,200

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง

2559

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

10,000
1 ครั้ง

168,200

1 ครั้ง

6,850
6,850

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

10,000

60,750

60,750

1 ครั้ง
1 ครั้ง

68,100
11,250

1 ครั้ง

11,250
90,600
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1

2

3

4

5
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ปริมาณหนวยตอ
รวมเปนเงิน
อัตราตอหนวย
หมาย
รายการ
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย (บาท)
กิจกรรมที่ 1 โครงการวิทยาการจัดการอาสา พัฒนาทองถิ่น
10,000
งบดําเนินงาน
10,000
1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
10,000
- คาจางเหมายานพาหนะ
2
คันๆ ละ
1
ครั้งๆ ละ
1500 บาท
3,000
โดยสาร
- คาจางทําปายโครงการ
1
ครั้งๆ ละ
1
ปายๆ ละ
800 บาท
800
- คาเบี้ยเลี้ยง
5
คนๆ ละ
1
วันๆ ละ
240 บาท
1,200
- คาวัสดุในการจัดโครงการ
1
ครั้ง
5,000
กิจกรรมที่ 2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ภาวะผูนําและนันทนาการ สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการ
60,750
จัดการ
งบดําเนินงาน
60,750
2.1 คาตอบแทน
3,600
- คาวิทยากร
2
คนๆ ละ
3
ชม.ๆ ละ
600 บาท
3,600
2.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
57,150
- คาเบี้ยเลี้ยง
10
คนๆ ละ
3
วันๆ ละ
240 บาท
7,200
- คาบํารุงรักษารถ (รถบัส)
1
คันๆ ละ
1
ครั้งๆ ละ
1,500 บาท
1,500
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง
1
คันๆ ละ
1
ครั้งๆ ละ
8,000 บาท
8,000
- คาอาหาร
30
คนๆ ละ
5
มื้อๆ ละ
70 บาท
10,500
- คาที่พัก
30
คนๆ ละ
2
คืนๆ ละ
400 บาท
24,000
- คาวัสดุในการจัดโครงการ
1
ครั้ง
5,950
กิจกรรมที่ 3 โครงการอบรมธรรมะ “นํานองสูธรรม” ครั้งที่ 3
68,100
งบดําเนินงาน
68,100
3.1 คาตอบแทน
5,400
- คาวิทยากร
3
คนๆ ละ
3
ชม.ๆ ละ
600 บาท
5,400
3.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
62,700
- คาจางเหมายานพาหนะ
10
คันๆ ละ
1
ครั้งๆ ละ
2500 บาท
25,000
โดยสาร
- คาจางทําปายโครงการ
1
ครั้งๆ ละ
1
ครั้งๆ ละ
800 บาท
800
- คาอาหารกลางวัน
350 คนๆ ละ
3
ครั้งๆ ละ
30 บาท
31,500
- คาวัสดุในการจัดโครงการ
1
ครั้ง
5,400
กิจกรรมที่ 4 โครงการเตรียมความพรอมทางดานวิชาการ
11,250
งบดําเนินงาน
11,250
4.1 คาใชสอย
11,250
- คาจางทําเอกสาร
450 ชุดๆ ละ
1
ครั้งๆ ละ
25 บาท
11,250
กิจกรรมที่ 5 โครงการเตรียมความพรอมดานคอมพิวเตอร
11,250
งบดําเนินงาน
11,250
5.1 คาใชสอย
11,250
- คาจางทําเอกสาร
450 ชุดๆ ละ
1
ครั้งๆ ละ
25 บาท
11,250
ปริมาณรายการ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
6 กิจกรรมที่ 6 โครงการกีฬาสัมพันธวิทยาการจัดการ
งบดําเนินงาน
6.1 คาตอบแทน
- คากรรมการตัดสิน
4
คนๆ ละ
6.2 คาวัสดุ
- คาวัสดุในการจัดโครงการ
1
ครั้ง
ปริมาณรายการ

ลํา
ดับ
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รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)
6,850
6,850
1,600
400 บาท
1,600
5,250
5,250

อัตราตอหนวย

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ เฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน

168,200

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ

1.นักศึกษาสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการมีประสบการณ และทักษะดานการเปนผูน ํา ไดแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น มีความรัก และความสามัคคีตอกัน
2.นักศึกษามีสํานึกตอความรับผิดชอบตอสังคม และรูจักเสียสละในการทํางานเพื่อสวนรวม
3.นักศึกษารูจักการทํางานเปนทีม มีทักษะในการบริหารความขัดแยง และเอื้ออาทรตอกัน

4.นักศึกษามีความรู ความเขาใจในหลักธรรม และพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา
5.นักศึกษาสามารถนําความรู หลักคิด คําสอนทางพระพุทธศาสนามาปรับใชในชีวิตประจําวันได
6.นักศึกษาเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเปนผูนํา เปนไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค

9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 มีคณะกรรมการสโมสร คณะวิทยาการจัดการเขารวมโครงการไมต่ํากวารอยละ 80
9.1.2 มีนักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะวิทยาการจัดการเขารวมโครงการไมต่ํากวารอยละ 80
9.1.3 ผูเขารวมโครงการมีคะแนนความพึงพอใจไมต่ํากวา 3.51
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถาม
9.3.2. รายงานการประเมินผลโครงการ
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162434105600 โครงการจัดซื้อครุภัณฑเพื่อสนับสนุนงานกิจการนักศึกษา
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการใหม คือ โครงการที่จัดทําขึ้นใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ
ภายในปเดียว
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
3.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
4.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.จํานวนนักศึกษาคงอยู
งบลงทุน
43,000 บาท
หนวยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
ผูรับผิดชอบ : คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล

งานกิจกรรมนักศึกษามีความสําคัญตอการพัฒนาและเสริมสรางบุคลิกภาพของนักศึกษา ใหมีความสมบูรณทั้งทาง
รางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา เพื่อนําไปสูการประกอบอาชีพและการเปนคนดีของสังคม แตทั้งนี้ กิจกรรมนักศึกษาเปนสิ่งที่
ควบคูกับการเรียนการสอนตามหลักสูตรดังนั้นกิจกรรมนักศึกษา ไมวาจะ เปนกิจกรรมในหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือ
กิจกรรมนอกหลักสูตร นับเปนการใหการศึกษาแกนักศึกษาและชวยใหนักศึกษาไดรับความรู ประสบการณ ทักษะในการทํางาน และ
การดํารงชีวิตรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี และมีความสุข
คณะวิทยาการจัดการ มองเห็นความสําคัญในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา ทั้งกิจกรรมในหลักสูตร กิจกรรมเสริม
หลักสูตร และกิจกรรมนอกหลักสูตร ประกอบกับในการดําเนินงานจัดกิจกรรมตางๆของคณะ จําเปนตองมีวัสดุ อุปกรณ เพื่อใชในการ
ดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆ ของนักศึกษา ซึ่งการจัดกิจกรรมตางๆ ของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ที่ผานมา
จะมีอุปสรรคในการจัดสถานที่ในการจัดกิจกรรมอยูเสมอ
ดังนั้นเพื่อเปนการสนับสนุนการดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆของคณะ คณะวิทยาการจัดการจึงมีความจําเปนตองจางทํา
โครงเหล็กสําหรับจัดสถานที่ เพื่อใชในการสนับสนุนการดําเนินงานจัดกิจกรรมใหนักศึกษาของฝายกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัด ใหเกิดประสิทธิภาพอยางสูงสุด

2. วัตถุประสงค
1.เพื่อจัดจางทําโครงเหล็กสําหรับใชในงานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
2.เพื่อใชในการสนับสนุนการดําเนินงานดานการจัดกิจกรรมนักศึกษา
3.เพื่อจัดซื้อวิทยุสื่อสารพรอมอุปกรณสําหรับใชในงานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป. ตัวชี้วัดที่ 4 จํานวนนักศึกษาเขาใหม จํานวน 1,045 คน
 สกอ. องคประกอบที่ 1
ตัวบงชี้ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลัก
ตัวชี้วัดที่ 2 การเบิกจายงบประมาณ
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 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนที่ 4
กลยุทธที่ 18 พัฒนานักศึกษาตามลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
เปาประสงคที่ 1นักศึกษาที่มีลักษณะที่เปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
ตัวชี้วัดที่ 18.1 นักศึกษาไดรับการพัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ทุกดาน
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
1
2

รายการเปาหมาย

คาจางทําโครงเหล็ก
วิทยุสื่อสารพรอมอุปกรณ
ทําปายประชาสัมพันธคณะวิทยาการจัดการ

3
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ

ปริมาณ

หนวยนับ

1

ชุด

5
5

คณะวิทยาการจัดการ มีครุภัณฑในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนักศึกษา

ชุด
เครื่อง

3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.59) เบิกจายรอยละ ....100......เปนเงิน....43,000......บาท
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1
2
3

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
โครงการจัดซื้อครุภัณฑเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม
กิจกรรมจางทําโครงเหล็ก
กิจกรรมจางทําปายประชาสัมพันธคณะวิทยาการจัดการ
(Back Drop)
จัดซื้อวิทยุสื่อสารพรอมอุปกรณ
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส

2558

ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง
1 ครั้ง

12,500
18,000

1 ครั้ง
1 ครั้ง

12,500
18,000

1 ครั้ง

12,500
43,000

1 ครั้ง

12,500
43,000

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

2559

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

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
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ปริมาณหนวยตอ
รวมเปนเงิน
อัตราตอหนวย
หมาย
รายการ
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย (บาท)
1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม
43,000
งบลงทุน
43,000
1.1 คาครุภัณ
43,000
- คาจางทําโครงเหล็ก
1
ครั้ง
5 อันๆละ 2,500
12,500
- จัดซื้อวิทยุสื่อสารพรอมอุปกรณ
1
ครั้ง
5 อันๆละ 2,500
12,500
- ทําปายประชาสัมพันธคณะ
1
ครั้ง
1 อันๆละ 18,000
18,000
วิทยาการจัดการ (back drop)
43,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
ปริมาณรายการ

ลํา
ดับ

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการเฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ

คณะวิทยาการจัดการ มีครุภณ
ั ฑในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของคณะ

9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 มีคณะกรรมการสโมสร คณะวิทยาการจัดการเขารวมโครงการไมต่ํากวารอยละ 80
9.1.2 มีนักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะวิทยาการจัดการเขารวมโครงการไมต่ํากวารอยละ 80
9.1.3 ผูเขารวมโครงการมีคะแนนความพึงพอใจไมต่ํากวา 3.51
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถาม
9.3.2. รายงานการประเมินผลโครงการ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 | 277
162434105700 งานสนับสนุนการฝกประสบการณวิชาชีพและจัดซื้อวัสดุฝกรายวิชา
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการใหม คือ โครงการที่จัดทําขึ้นใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ
ภายในปเดียว
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
267,970 บาท
คณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล

ในป ง บประมาณ 2559 คณะวิ ท ยาการจั ด การ มี ภ ารกิ จ ในการจั ด การศึ ก ษาสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ
จํานวน 10 สาขาวิชา และในแตละหลักสูตรมีรายวิชาฝกปฏิบัติซึ่งจําเปนตองใชวัสดุในแตละรายวิชาฝกปฏิบัติ เพื่อใหการเตรียม
สัมฤทธิ์ผลอยางเต็มที่และมีคุณภาพเพียงพอ จํานวนทั้งสิ้น 45 รายวิชา นอกจากนั้นแตละสาขาวิชายังมีรายวิชาการเตรียมและฝก
ประสบการณวิชาชีพที่นักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ตองลงเรียนในรายวิชาดังกลาว ซึ่งเปนรายวิชาที่นักศึกษาตองไดรับการ
พัฒนาศักยภาพและทักษะในสาขาวิชาชีพ เพื่อเพิ่มพูนความรูและความสามารถ เพื่อนําไปใชประกอบอาชีพของตนในอนาคต การที่จะ
พัฒนาศักยภาพและทักษะของนักศึกษานั้นจําเปนตองเชิญผูเชียวชาญและชํานาญการในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ มาใหความรูโดยการ
ฝกอบรมนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมกอนที่นักศึกษาจะออกฝกประสบการณวิชาชีพในสถาน
ประกอบการตาง ๆ
ดังนั้นการที่จะดําเนินการใหมีประสิทธิภาพและไดคุณภาพ ตองมีการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ เพื่อให
ผูเรียนไดรับความรูความเขาใจและประสบการณ เพื่อจะไดนําไปพัฒนาวิชาชีพของตนเองไดทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม
เศรษฐกิจ และการเมือง
ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว คณะวิทยาการจัดการ จึงตองจัดวิทยากรที่มีความรูและประสบการณ จัดหาวัสดุอุปกรณ
เอกสารในการจัดอบรมใหแกนักศึกษา รวมทั้งการออกนิเทศนักศึกษาที่ออกฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการตาง ๆ ทั้งใน
และนอกจังหวัด ซึ่งตองใชพาหนะและน้ํามันเชื้อเพลิงจากมหาวิทยาลัย เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ

2. วัตถุประสงค

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการฝกประสบการณวิชาชีพ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ 4 จํานวนนักศึกษาเขาใหม จํานวน 1,045 คน
 สกอ.
องคประกอบที่ 1
ตัวบงชี้ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลัก
ตัวชี้วัดที่ 2 การเบิกจายงบประมาณ
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนที่ 4
กลยุทธที่ 18 พัฒนานักศึกษาตามลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
เปาประสงคที่ 1นักศึกษาที่มีลักษณะที่เปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
ตัวชี้วัดที่ 18.1 นักศึกษาไดรับการพัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนดทุกดาน

| 278

4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
1.1
1.2
1.3

รายการเปาหมาย

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ไดรับการเตรียมและฝกประสบการณวิชาชีพ
มีวัสดุฝกสําหรับรายวิชาฝกปฏิบัติ
จัดอบรมเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษา

ปริมาณ
227
45
2

หนวยนับ
คน
รายวิชา
ครั้ง

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ทั้ง 10 สาขาวิชามีวัสดุและอุปกรณเพียงพอสําหรับการเรียน
การสอนรายวิชาฝกปฏิบัติ และรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
2.2 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ออกฝกประสบการณวิชาชีพอยางมีประสิทธิภาพ
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ ......25.13....เปนเงิน...67,355............บาท
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ ....42.20.....เปนเงิน......113,110....บาท
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ ....5.53....เปนเงิน.........14,845....บาท
ตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ .......27.11....เปนเงิน........72,660.......บาท

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1
2

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 1 โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
ภาคเรียนที่ 2/2558
กิจกรรมที่ 2 คาวัสดุฝกรายวิชา
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส

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
105,640 4 ครั้ง
67,355 10 ครั้ง
23,440 1 ครั้ง
14,845

ปริมาณ งบประมาณ
15 ครั้ง
45
รายวิชา

162,330
267,970

67,355

24
รายวิชา

89,670
113,110

14,845

21
รายวิชา

72,660
72,660

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
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ปริมาณหนวยตอ
รวมเปนเงิน
อัตราตอหนวย
หมาย
รายการ
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย (บาท)
1 กิจกรรมที่ 1 โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2558
1.1 กิจกรรมที่ 1.1 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่
42,155
2/2558
งบดําเนินงาน
42,155
1.1.1 คาตอบแทน
1,200
- คาตอบแทนวิทยากร
1
คน ๆ ละ
2 ชั่วโมง ๆ ละ
600 บาท
1,200
1.1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
40,955
- คาจัดทําคูมือฝกงาน
1
ครั้ง
227 เลม ๆ ละ
100 บาท
22,700
- คาจัดทําคูมือกรณีศึกษา
1
ครั้ง
227 เลม ๆ ละ
30 บาท
6,810
- คาจางทําปายไวนิล
1
ครั้ง
500 บาท
500
- คาอาหารวาง
227 คน ๆ ละ
1 มื้อ ๆ ละ
35 บาท
7,945
- คาวัสดุ
1
ครั้ง
3,000 บาท
3,000
1.2 กิจกรรมที่ 1.2 กิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่
14,845
2/2558
งบดําเนินงาน
14,845
1.2.1 คาตอบแทน
2,400
- คาตอบแทนวิทยากร
2
คน ๆ ละ
2 ชั่วโมง ๆ ละ
600 บาท
2,400
1.2.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
12,445
- คาอาหารวาง
227 คน ๆ ละ
1 มื้อ ๆ ละ
35 บาท
7,945
- คาจางทําปายไวนิล
1
ครั้ง
500 บาท
500
- คาวัสดุ
1
ครั้ง
4,000 บาท
4,000
1.3 กิจกรรมที่ 1.3 กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ
23,440
งบดําเนินงาน
23,440
1.3.1 คาใชสอย
23,440
- คาเบี้ยเลี้ยง
31
คนๆละ
1 ครั้งๆละ
240 บาท
7,440
- คาบํารุงรถ
10
ครั้งๆละ
1 คันๆละ
500 บาท
5,000
- คาน้ํามัน
10
ครั้งๆละ
1 คันๆละ
1,000 บาท
10,000
- คาทางดวน
1,000 บาท
1,000
1.4 กิจกรรมที่ 1.4 กิจกรรมเตรียมความพรอมกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ ดานภาษาไทย
7,200
งบดําเนินงาน
7,200
1.4.1 คาตอบแทน
7,200
- คาตอบแทนวิทยากร
2
คน ๆ ละ
6 ชั่วโมง ๆ ละ
600 บาท
7,200
1.5 กิจกรรมที่ 1.5 กิจกรรมเตรียมความพรอมกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ ดานภาษาคอมพิวเตอร
10,800
งบดําเนินงาน
10,800
1.5.1 คาตอบแทน
10,800
- คาตอบแทนวิทยากร
3
คน ๆ ละ
6 ชั่วโมง ๆ ละ
600 บาท
10,800
1.6 กิจกรรมที่ 1.6 กิจกรรมเตรียมความพรอมกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ ดานภาษาอังกฤษ
7,200
งบดําเนินงาน
7,200
1.6.1 คาตอบแทน
7,200
- คาตอบแทนวิทยากร
2
คน ๆ ละ
6 ชั่วโมง ๆ ละ
600 บาท
7,200

ลํา
ดับ

ปริมาณรายการ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ลํา
ดับ

รายการ

1.7 กิจกรรมที่ 1.7 คาวัสดุฝก
รายวิชา
งบดําเนินงาน
1.7 จัดซื้อวัสดุฝกปฏิบัติใน
รายวิชาปฏิบัติ ภาคเรียนที่
2/2558,1/2559
1.7.1 คาวัสดุ
- คาวัสดุฝกปฏิบัตริ ายวิชา

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
ปริมาณรายการ
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รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)
162,330

อัตราตอหนวย

162,330

1,546

คนๆละ

1

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน

ครั้งๆละ

105 บาท

162,330
162,330

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มีวัสดุ อุปกรณเพียงพอสําหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาฝกปฏิบัติ
และฝกประสบการณวิชาชีพ
2.นักศึกษาไดเตรียมความพรอมกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ
3.นักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพ และไดรับประสบการณตรงจากสถานประกอบการและหนวยงานตางๆ
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ

1) นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ไดรับการฝกประสบการณวิชาชีพจํานวน 227 คน
2) มีวสั ดุฝกสําหรับรายวิชาฝกปฏิบัติ จํานวน 45 รายวิชา
3) จัดอบรมเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษา 2 กิจกรรม

9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 มีแผนการใชจายงบประมาณ
9.3.2 รายงานการใชจายงบประมาณประจําเดือนและไตรมาส
9.3.3 แบบติดตามและประเมินผลโครงการ
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162434105800 โครงการศูนยบมเพาะธุรกิจชุมชนคณะวิทยาการจัดการ
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการใหม คือ โครงการที่จัดทําขึ้นใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ
ภายในปเดียว
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบดําเนินงาน
15,800 บาท
คณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดระบุไวในกรอกแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 พ.ศ. 25512556 วา “อุดมศึกษาตองเนนการสรางหนวยปฏิบัติการฝกอบรมระดับลึกในพื้นที่มากกวาการตั้งรับแรงงานที่ออกจากภาคเกษตร”
และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ คณะวิทยาการจัดการจึงไดจัดตั้งศูนยบมเพาะธุรกิจชุมชนขึ้น
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริการวิชาการแกสังคม พัฒนาและสรางเสริมประสบการณบุคลากร เนนการสงเสริมแนวคิดเพื่อมุงสูความ
เปนผูประกอบการของนักศึกษา คณาจารย รวมทั้งบุคลากรทั่วไปที่สนใจ
ในการใหบริการทางวิชาการ ใหบริการไดทั้งภาครัฐและเอกชน รูปแบบการใหบริการอาจมีความหลากหลาย เชน
อนุญาตใหใชประโยชนจากทรัพยากรของคณะฯ เปนแหลงอางอิงทางวิชาการ ใหคําปรึกษา อบรม จัดประชุม หรือสัมมนาวิชาการ
ทํางานวิจัยเพื่อตอบคําถามตาง ๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม ทั้งนี้การใหบริการทางวิชาการนอกจากเปนการทําประโยชนใหสังคมแลว
คณะวิทยาการจัดการยังไดใชประโยชนในดานตาง ๆ เชน เปนการเพิ่มพูนความรูและประสบการณของอาจารย อันนํามาสูการพัฒนา
หลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใชประโยชนทางดานการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตําแหนงทางวิชาการ สรางเครือขาย
กับองคกรตาง ๆ ซึ่งเปนแหลงงานของนักศึกษา จากการใหบริการทางวิชาการ

2. วัตถุประสงค

1.เพื่อประชุมวางแผนการดําเนินการของคณะกรรมการ
2.เพื่อจัดอบรมการเปนผูประกอบการใหกับนักศึกษา

3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ 4 จํานวนนักศึกษาเขาใหม จํานวน 1,045 คน
 สกอ.
องคประกอบที่ 1
ตัวบงชี้ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลัก
ตัวชี้วัดที่ 2 การเบิกจายงบประมาณ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนที่ 4
กลยุทธที่ 18 พัฒนานักศึกษาตามลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
เปาประสงคที่ 1นักศึกษาที่มีลักษณะที่เปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
ตัวชี้วัดที่ 18.1 นักศึกษาไดรับการพัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนดทุกดาน
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4. เครือขายความรวมมือ
 มีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
1.1
1.2
1.3

รายการเปาหมาย

จํานวนนักศึกษาที่คงอยูของคณะวิทยาการจัดการ
จํานวนนักศึกษาที่เขาใหมคณะวิทยาการจัดการ ตามแผนการรับนักศึกษา
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กําหนด

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ

ปริมาณ
80
90
85

หนวยนับ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

1.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ รอยละ 85
2.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 85
3.ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวา 5 คะแนน

3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ ....22.15......เปนเงิน........3,500.......บาท
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ ....49.36........เปนเงิน........7,800........บาท
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ ......28.48...เปนเงิน.......4,500.........บาท

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1
2

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
จัดประชุมคณะกรรมการ
จัดอบรมนักศึกษามุงสูการเปนผูประกอบการ รุน 2
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส

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
11,500 2 ครั้ง
3,500 2 ครั้ง
3,500 2 ครั้ง
4,500
4,300
1 ครั้ง
4,300
15,800
3,500
7,800
4,500

ปริมาณ งบประมาณ
6 ครั้ง
1 ครั้ง

2558

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ปริมาณหนวยตอ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
1 กิจกรรมที่ 1จัดประชุมคณะกรรมการ
งบดําเนินงาน
1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาอาหารวาง
6
ครั้งๆละ
10 คนๆละ
- คาวัสดุ
3
ครั้ง
2 กิจกรรมจัดอบรมนักศึกษามุงสูการเปนผูประกอบการ รุน 3
งบดําเนินงาน
2.1 คาวัสดุ
- คาวัสดุ
ปริมาณรายการ

ลํา
ดับ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. ประชุมวางแผนการดําเนินการของคณะกรรมการ 6 ครั้ง
2. จัดอบรมการเปนผูประกอบการใหกับนักศึกษา 1 ครั้ง

9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.2 ผูเขารวมโครงการมีคะแนนความพึงพอใจไมต่ํากวา 3.51
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถาม
9.3.2. รายงานการประเมินผลโครงการ
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รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)
11,500
11,500
11,500
25 บาท
1,500
10,000
4,300
4,300
4,300
4,300
15,800

อัตราตอหนวย

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
162434105900 โครงการเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด

วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

31,800 บาท
คณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล
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สหกิจศึกษา (Co-operative Education) เปนระบบการศึกษาที่มุงเนนใหนักศึกษาไดมีโอกาสปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการอยางเปนระบบ ซึ่งนักศึกษาจะมีการเรียนในสถาบันการศึกษาและไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ใหความรวมมือ ซึ่ง
จะทําใหนักศึกษาสามารถเรียนรูและสรางเสริมประสบการณในสาขาวิชาชีพจากการที่ไดมีโอกาสเขาไปปฏิบัติงานจริง และทําให
นักศึกษามีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการตองการ สามารถมองเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต ทั้งนี้สหกิจศึกษายัง
เปนรูปแบบการศึกษาที่ใหประโยชน สําหรับสถานประกอบการที่รับนักศึกษาไปปฏิบัติงานทําใหพนักงานประจํามีเวลามากขึ้นที่จะ
สรางสรรคงานหรือปฏิบัติงานอื่นที่มีความสําคัญมากกวาและเปนการสรางความรวมมือทางวิชาการระหวางสถานประกอบการและ
สถาบันอุดมศึกษา และสถานประกอบการมีสวนรวมในการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาและชวยพัฒนาบัณฑิตของชาติ นอกจากนี้
สถาบันการศึกษายังไดรับประโยชนกลาวคือ การไดรับขอมูลยอนกลับซึ่งสามารถนําไปใชในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ซึ่งจะเปนการพัฒนาบัณฑิตใหเปนผูที่มีคุณภาพและศักยภาพตรงกับความตองการ
ของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน และเปนบัณฑิตที่มีคุณคาตอการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติสืบตอไป
คณะวิทยาการจัดการจึงเห็นคุณคาการจัดสหกิจศึกษา เพื่อใหสัมฤทธิผลตามเปาหมาย และเอื้อประโยชนสูงสุดตอ นักศึกษา
สถานประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษาตอไป

2. วัตถุประสงค

2.1 เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา
2.2 เพือ่ ใหนักศึกษามีความพรอมในการไปสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ
2.3 เพื่อใหนักศึกษา สถานศึกษา และสถานประกอบการเขาใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา

3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ 6 ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือน
หลังจากจบ รอยละ 80
 สกอ.
องคประกอบที่ 2
ตัวบงชี้ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลัก
ตัวชี้วัดที่ 2 การเบิกจายเงินงบประมาณ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
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5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
ปริมาณ หนวยนับ
1 จํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการ
661
คน
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
1.ความรูความเขาใจของผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 80
2.ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 80
3.การนําความรูไปใชประโยชนของกลุมเปาหมายไมนอยกวารอยละ 80
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.59) เบิกจายรอยละ ....26.41..เปนเงิน........8,400........บาท
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ ...55.97....เปนเงิน......17,800........บาท
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ .....17.61....เปนเงิน.....5,600.............บาท

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
โครงการเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
1. อบรมความรูเ กี่ยวกับสหกิจศึกษา (ป1)
2. อบรมคอมพิวเตอร (ป3)
3. อบรมบุคลิกภาพสูการทํางาน (ป2)
4. อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทํางาน (ป3)
5. อบรมวัฒนธรรมองคกร (ป3)
6. อบรมการบริหารคุณภาพ (ISO) (ป3)
7. อบรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและ5ส (ป2)
8. อบรมเทคนิคการเขียนรายงานและนําเสนอ (ป3)
9. อบรมการเขียน Resume และจดหมายสมัครงาน (ป4)
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ
9 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

31,800
3,000
9,200
2,800
2,800
2,800
2,800
2,800
2,800
2,800
31,800

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง
1 ครั้ง

1 ครั้ง

2,800
2,800

2,800
8,400

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง
1 ครั้ง

3,000
9,200

1 ครั้ง

2,800

1 ครั้ง

2,800
17,800

2559

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

1 ครั้ง

2,800

1 ครั้ง

2,800
5,600

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1

2

3

4

5

6

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
กิจกรรมที่ 1 อบรมความรูเกี่ยวกับสหกิจศึกษา (ป1)
งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน
-คาวิทยากร
1
คนๆละ
3
ชั่วโมงๆละ
1.2 คาวัสดุ
-คาวัสดุ
1
ครั้ง
กิจกรรมที่ 2 อบรมคอมพิวเตอร (ป3)
งบดําเนินงาน
2.1 คาตอบแทน
-คาวิทยากร
4
คนๆละ
3
ชั่วโมงๆละ
2.2คาวัสดุ
-คาวัสดุ
1
ครั้ง
กิจกรรมที่ 3 อบรมบุคลิกภาพสูก ารทํางาน (ป2)
งบดําเนินงาน
3.1 คาตอบแทน
-คาวิทยากร
1
คนๆละ
3
ชั่วโมงๆละ
3.2 คาวัสดุ
-คาวัสดุ
1
ครั้ง
กิจกรรมที่ 4 อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทํางาน (ป3)
งบดําเนินงาน
4.1 คาตอบแทน
-คาวิทยากร
1
คนๆละ
3
ชั่วโมงๆละ
4.2 คาวัสดุ
-คาวัสดุ
1
ครั้ง
กิจกรรมที่ 5 อบรมวัฒนธรรมองคกร (ป3)
งบดําเนินงาน
5.1 คาตอบแทน
-คาวิทยากร
1
คนๆละ
3
ชั่วโมงๆละ
5.2 คาวัสดุ
-คาวัสดุ
1
ครั้ง
กิจกรรมที่ 6 อบรมการบริหารคุณภาพ (ป3)
งบดําเนินงาน
6.1 คาตอบแทน
-คาวิทยากร
1
คนๆละ
3
ชั่วโมงๆละ
6.2 คาวัสดุ
-คาวัสดุ
1
ครั้ง
ปริมาณรายการ

อัตราตอหนวย
อัตรา หนวย

600 บาท
1200 บาท

600 บาท
2,000 บาท

600 บาท
1,000 บาท

600 บาท
1,000 บาท

600 บาท
1,000 บาท

600 บาท
1,000 บาท
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รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
3,000
3,000
1,800
1,800
1,200
1,200
9,200
9,200
7,200
7,200
2,000
2,000
2,800
2,800
1,800
1,800
1,000
1,000
2,800
2,800
1,800
1,800
1,000
1,000
2,800
2,800
1,800
1,800
1,000
1,000
2,800
2,800
1,800
1,800
1,000
1,000

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ปริมาณหนวยตอ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
7 กิจกรรมที่ 7 อบรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและ5ส (ป2)
งบดําเนินงาน
7.1 คาตอบแทน
-คาวิทยากร
1,800 คนๆละ
3
ชั่วโมงๆละ
7.2 คาวัสดุ
-คาวัสดุ
1,000
ครั้ง
8 กิจกรรมที่ 8 อบรมเทคนิคการเขียนรายงานและนําเสนอ (ป3)
งบดําเนินงาน
8.1 คาตอบแทน
-คาวิทยากร
1
คนๆละ
3
ชั่วโมงๆละ
8.2 คาวัสดุ
-คาวัสดุ
1
ครั้ง
9 กิจกรรมที่ 9 อบรมการเขียน Resume และจดหมายสมัครงาน (ป4)
งบดําเนินงาน
9.1 คาตอบแทน
-คาวิทยากร
1
คนๆละ
3
ชั่วโมงๆละ
9.2 คาวัสดุ
-คาวัสดุ
1
ครั้ง
-

ลํา
ดับ

ปริมาณรายการ

อัตราตอหนวย
อัตรา หนวย

600 บาท
1,000 บาท

600 บาท
1,000 บาท

600 บาท
1,000 บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการเฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
2,800
2,800
1,800
1,800
1,000
1,000
2,800
2,800
1,800
1,800
1,000
1,000
2,800
2,800
1,800
1,800
1,000
1,000
31,800

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.นักศึกษามีความพรอมในการไปสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ
2.หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของคณะเปนที่ยอมรับของนักศึกษาสหกิจศึกษา
3.นักศึกษา สถานศึกษา และสถานประกอบการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษามากยิ่งขึ้น
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
1.ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
1.1 มีนักศึกษาไปสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ
1.2 นักศึกษาสหกิจศึกษานําความรูไปใชกับการทํางาน
2.เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
2.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3.วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
3.1 การสํารวจขอมูลโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจ
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162434106000 โครงการการสนับสนุนทุนอาจารยในการนําเสนอเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการใหม คือ โครงการที่จัดทําขึ้นใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ
ภายในปเดียว
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบดําเนินงาน
100,000 บาท
คณะวิทยาการจัดการ ผูรับผิดชอบ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนหนวยงานที่มีการจัดการเรียนการสอน
ดานบริหารธุรกิจ ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยมุงเนนการเรียนการสอนที่ใหอาจารยมีการทําวิจัยที่
มุงเนนคุณภาพของผลงานวิจัยในระดับที่ยอมรับในสาขาที่เกี่ยวของ ที่ผานมาทางคณะฯ พบวาผลงานดานการวิจัย
ของอาจารยมีความหลากหลายและมีคุณภาพที่สูงในระดับที่เปนที่ยอมรับในวงการวิชาการในสาขานั้นๆ นอกจากนั้น
ทางคณะวิทยาการจัดการไดจัดงานวิทยาการจัดการวิชาการขึ้นทุกปจึงทําใหผลงานนักศึกษาและอาจารยไดยกระดับ
คุณภาพของงานวิจัยที่สูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดวยความสําคัญจาก
ผลงานวิจัยของอาจารยที่เกิดขึ้นขางตนจึงทําใหคณะฯ เล็งเห็นความสําคัญของความกาวหนาของงานวิจัยดังกลาว จึง
สมควรที่จะใหการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคสําหรับอาจารยภายในคณะวิทยาการจัดการ
เพื่อกระตุนและสงเสริมใหอาจารยไดมีโอกาสในการนําเสนอเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ
ดังนั้น คณะวิทยาการจัดการ จึงไดกําหนดเปาหมายการใหทุนเพี่อสนับสนุนการนําเสนอเผยแพรผลงานวิจัย
และงานสรางสรรคสําหรับอาจารย ประจําปงบประมาณ 2559 ใหกับอาจารยภายในคณะวิทยาการจัดการ เพื่อ
กระตุนคุณภาพงานวิจัยใหมีคุณภาพสูง และอัตลักษณดานงานวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ตอไป
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนอาจารยภายในคณะวิทยาการจัดการใหนําเสนอเผยแพรผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคในระดับชาติหรือนานาชาติ
2. เพื่อสรางและยกระดับผลงานวิจัยใหมีคุณภาพและสามารถเผยแพรในวงการวิชาการได
3. เพื่อสอดรับกับตัวบงชี้ที่ 2.1 ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
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3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ 30 โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการรอยละ 85
ตัวชี้วัดที่ 25 โครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 85
 สกอ.
องคประกอบที่ 2 ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามภารกิจหลัก
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1.1 คาใชจายในการเดินทางของอาจารยไปนําเสนอเผยแพรผลงานวิจยั และงาน
1.2

สรางสรรคสําหรับอาจารย
คาจางพิมพผลงานวิจัยและงานสรางสรรคสําหรับอาจารย

ปริมาณ
13

หนวยนับ
ครั้ง

13

เลม

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
3.เปาหมายเชิงเวลา
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ 45.50 เปนเงิน
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ 54.50 เปนเงิน

45,500
54,500

บาท
บาท

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

1.1 คาใชจายในการเดินทางของอาจารยไปนําเสนอเผยแพร

ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคสาํ หรับอาจารย
1.2 คาจางพิมพผลงานวิจัยและงานสรางสรรคสําหรับ
อาจารย
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ
13 ครั้ง

54,500

13 เลม

45,500
100,000

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

2559

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
13

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
13
54,500

45,500
45,500

54,500

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
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ปริมาณหนวยตอ
รวมเปนเงิน
อัตราตอหนวย
หมาย
รายการ
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย (บาท)
54,500
กิจกรรมที1่ .1 คาใชจายในการเดินทางของอาจารยไปนําเสนอเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค
ปริมาณรายการ

สําหรับอาจารย

งบดําเนินงาน
1.1.1 คาใชสอย
- คาใชจายในการเดินทางไป
13
คน
ราชการ (คาลงทะเบียน คา
เบี้ยเลีย้ ง คาที่พัก)
กิจกรรมที่ 1.2 คาจางพิมพผลงานวิจัยและงานสรางสรรคสําหรับอาจารย
งบดําเนินงาน
1.2.1 คาใชสอย
- คาจางพิมพผลงานวิจยั และ
13
เลม
เลมละ
3,500
งานสรางสรรคสําหรับ
อาจารย

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ เฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน

54,500
54,500
54,500
45,500
45,500
45,500
45,500
100,000

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. อาจารยภายในคณะวิทยาการจัดการไดรับงบประมาณสนับสนุนในการนําเสนอเผยแพรผลงานวิจัยและ
งานสรางสรรคในระดับชาติหรือนานาชาติ
2. ยกระดับผลงานวิจัยใหมีคุณภาพและสามารถเผยแพรในวงการวิชาการได
3. มีคะแนนผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 2.1 ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะสูงขึ้น
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 เชิงปริมาณ
9.1.1 จํานวนอาจารย 13 คน ไดรับเงินสนับสนุนในการนําเสนอเผยแพรผลงานวิจัยและ
งานสรางสรรคในระดับชาติหรือนานาชาติ
9.1.2 โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการรอยละ 85
9.1.3 โครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 85
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
162434106100 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:
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ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบดําเนินงาน
59,900 บาท
คณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล

คณะวิทยาการจัดการเปนหนวยงานหลักในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจที่สําคัญตามมาตรา 7 แหง
พระราชบัญญั ติมหาวิทยาลั ยราชภัฏ พ.ศ.2547 คื อทําการสอน วิจัย ใหบ ริการวิชาการแกสังคม ปรับปรุงถายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งในการที่บุคลากรทุกคนจะปฏิบัติหนาที่ใหเกิดผลดี และมีประสิทธิภาพนั้น จะตองมีการ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ทั้งในหนาที่ที่รับผิดชอบและที่จะตองสนับสนุนในหนาที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกัน เพื่อใหหนวยงานสามารถ
ขับเคลื่อนไปตามภารกิจไดอยางลุลวงและมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการพัฒนาบุคลากร ทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุน โดยเฉพาะสายวิชาการไดมีความรูอยางเชี่ยวชาญในศาสตรของแตละบุคคล และพัฒนาสายสนับสนุนใหมีความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงานดานสนับสนุนไดเพิ่มมากยิ่งขึ้น
คณะไดตระหนักในความสําคัญของการมีแผนพัฒนาบุคลากรโดยรวม เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานดานการพัฒนา
บุคลากร และเพื่อใหบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ มีคุณสมบัติ ความรู ทักษะและพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่สนับสนุนการ
ดําเนินงานของคณะ ใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตรของคณะและมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และดวยเหตุที่คณะวิทยาการ
จัดการตองปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดเพื่อบรรลุระดับความสําเร็จตามตัวชี้วัดของ
แผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา โดยแบงการพัฒนาออกเปน 2 สวนไดแก (1) การพัฒนาอาจารยประจํา พิจารณาจากการ
ที่อาจารยประจําที่ไดรับการสนับสนุน มีโอกาสที่เขารวมประชุมวิชาการ หรือนําเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ เทียบ
กับบุคลากรของคณะทั้งหมด และ (2) การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน พิจารณาจากการที่บุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนา
ความรู และทักษะในวิชาชีพ ไดแก การสงบุคลากรสายสนับสนุนไปศึกษาตอ ไปอบรม สัมมนา หรือดูงาน และการเขารับการฝกอบรม
ที่สถาบันหรือคณะจัดขึ้นเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน และสายวิชาการ

2. วัตถุประสงค
1.บุคลากรทั้งสายวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ ไดรับการพัฒนาตามศาสตรวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ และตามสายการปฏิบัติงาน
2.บุคลากรทั้งสายวิชาการ มีความรู ความเชี่ยวชาญและปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 | 296
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ 7 รอยละผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 80
 สกอ.
องคประกอบที่ 5
ตัวบงชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อกํากับติดตามผลลัพธตาม
พันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 2 การเบิกจายงบประมาณ
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ 8พัฒนาคุณภาพการศึกษา
เปาประสงคที่ 3 พัฒนาอาจารยผูสอนใหมีศักยภาพในการสอน
ตัวชี้วัดที่ 8.11 อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยสายผูสอนทุกคนมีศักยภาพในการ
จัดการเรียนการสอน
4. เครือขายความรวมมือ
ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1
จํานวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาตาม
ศาสตร
2

ปริมาณ
20

หนวยนับ
คน

1

คน

บุคลากรสายวิชาอบรมหลักสูตรคณาจารยนิเทศ

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน รอยละ 85
2.3 ระดับความสําเร็จของการเขารวมกิจกรรมรอยละ 85
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ ...42.07.....เปนเงิน......25,200.......บาท
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ ....25.54.....เปนเงิน.....15,300...........บาท
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ ....20.36.......เปนเงิน.....12,200..บาท
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ ......12.02..........เปนเงิน........7,200...........บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1

2

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ในการ
เดินทางไปราชการ ฝกอบรม สัมมนาตามศาสตรวิชาการ
และ/หรือ วิชาชีพ

สงบุคลากรไปอบรมหลักสูตรคณาจารยนิเทศ
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส

2558

2559

20 คน

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
50,000 7 คน
15,300 7 คน
15,300 2 คน
12,200 4 คน
7,200

1 คน

9,900 1 คน

ปริมาณ งบประมาณ

21 คน

59,900

9,900

25,200

15,300

12,200

7,200

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
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ปริมาณหนวยตอ
รวมเปนเงิน
อัตราตอหนวย
หมาย
รายการ
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย (บาท)
1 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
59,900
งบดําเนินงาน
59,900
1.1 คาใชสอย
59,900
- พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ในการเดินทางไปราชการ ฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
คาลงทะเบียน
1
คนๆละ 1 ครั้งๆละ
9,900
คาลงทะเบียน
6
คนๆละ 1 ครั้งๆละ 2,500
15,000
คาเบี้ยเลี้ยง
20
คนๆละ
6วันๆละ
240
28,800
คาพาหนะ
6,200
59,900
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ลํา
ดับ

ปริมาณรายการ

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะวิทยาการจัดการ จํานวน 20 คน ไดรับการพัฒนา
ตามศาสตรวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ และตามสายการปฏิบัติงานอยางนอยคนละหนึ่งครั้ง บุคลากรทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุน มีความรู ความเชี่ยวชาญและปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.บุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ จะไดรับการพัฒนาและสามารพัฒนาตนเองจนสามารถปฏิบัติ
ภาระ หนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 บุคลากรไดรับการพัฒนาตามศาสตร และวิชาชีพ รอยละ 80
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบรายงานการเดินทางไปราชการ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
162434106200 งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการคณะ
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:
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ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
213,334 บาท
คณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล
ในป ง บประมาณ 2559 คณะวิ ท ยาการจั ดการ มีภ ารกิ จ ในการจั ด การศึ ก ษาสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ
จํานวน 10 สาขาวิชา และในแตละหลักสูตรมีรายวิชาฝกปฏิบัติซึ่งจําเปนตองใชวัสดุในแตละรายวิชาฝกปฏิบัติ เพื่อให
การเตรียมสัมฤทธิ์ผลอยางเต็มที่และมีคุณภาพเพียงพอ จํานวนทั้งสิ้น 45 รายวิชา นอกจากนั้นแตละสาขาวิชายังมี
รายวิชาการเตรียมและฝกประสบการณวิชาชีพที่นักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ตองลงเรียนในรายวิชาดังกลาว
ซึ่ ง เป น รายวิ ช าที่ นั ก ศึ ก ษาต อ งได รั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพและทั ก ษะในสาขาวิ ช าชี พ เพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู แ ละ
ความสามารถ เพื่อนําไปใชประกอบอาชีพของตนในอนาคต การที่จะพัฒนาศักยภาพและทักษะของนักศึกษานั้ น
จําเปนตองเชิญผูเชียวชาญและชํานาญการในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ มาใหความรูโดยการฝกอบรมนักศึกษาของคณะ
วิทยาการจัดการ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมกอนที่นักศึกษาจะออกฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการ
ตาง ๆ
ดั งนั้น การที่ จ ะดํ า เนิ น การให มีป ระสิ ทธิ ภ าพและได คุณภาพ ตอ งมีก ารเรี ย นการสอนทั้งภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบัติ เพื่อใหผูเรียนไดรับความรูความเขาใจและประสบการณ เพื่อจะไดนําไปพัฒนาวิชาชีพของตนเองไดทันกับ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
ดวยหลักการและเหตุ ผลดั งกลาว คณะวิทยาการจัดการ จึงตองจัดวิทยากรที่มีความรูและประสบการณ
จัดหาวัสดุ อุปกรณ เอกสารในการจัดอบรมใหแกนักศึกษา รวมทั้งการออกนิเทศนักศึกษาที่ออกฝกประสบการณ
วิชาชีพในสถานประกอบการตาง ๆ ทั้งในและนอกจังหวัด ซึ่งตองใชพาหนะและน้ํามันเชื้อเพลิงจากมหาวิทยาลัย
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
2. วัตถุประสงค
1.เพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการฝกประสบการณวิชาชีพ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ 4 จํานวนนักศึกษาเขาใหม จํานวน 1,045 คน
 สกอ.
องคประกอบที่ 1 ตัวบงชี้ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลัก
ตัวชี้วัดที่ 2 การเบิกจายงบประมาณ
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนที่ 4
กลยุทธที่ 18 พัฒนานักศึกษาตามลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
เปาประสงคที่ 1นักศึกษาที่มีลักษณะที่เปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
ตัวชี้วัดที่ 18.1 นักศึกษาไดรับการพัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนดทุกดาน
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4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
1.1
1.2
1.3

รายการเปาหมาย

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน
จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะอยางนอย
คาสาธารณูปโภค

ปริมาณ
4
4
12

หนวยนับ
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
1.นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ทั้ง 10 สาขาวิชามีวัสดุและอุปกรณเพียงพอสําหรับการเรียนการสอน
2.คณะวิทยาการจัดการมีการจัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ ......64.38....เปนเงิน...137,355........บาท
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ ....18.87.....เปนเงิน......40,269....บาท
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ ....8.13...เปนเงิน.........17,355....บาท
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ .......8.6....เปนเงิน........18,355.......บาท

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1
2
3
4

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
จัดซื้อวัสดุสํานักงาน
จางทํากระดาษทําตอบ
จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
คาสาธารณูปโภค
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ

งบประมาณ

4 ครั้ง
1 ครั้ง
4 ครั้ง
12 เดือน

105,414
36,500
59,420
12,000
213,334

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
1 ครั้ง
83,500 1 ครั้ง
21,914 1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
36,500
1 ครั้ง
14,855 1 ครัง้
14,855 1 ครัง้
14,855 1 ครั้ง
14,855
3 เดือน
2,500 3 เดือน
3,500 3 เดือน
2,500 3 เดือน
3,500
137,355
40,269
17,355
18,355

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
ปริมาณรายการ

1 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน
งบดําเนินงาน
1.1 คาวัสดุ
- คาวัสดุ
4
2 จางทํากระดาษทําตอบ
งบดําเนินงาน
2.1 คาใชสอย
- คาจางทํากระดาษคําตอบ
3 จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
งบดําเนินงาน
3.1 คาตอบแทน
- คาตอบแทนคณะกรรมการ
13
ประจําคณะ
3.2 คาใชสอย
- คาอาหารวาง
13
4 คาสาธารณูปโภค
งบดําเนินงาน
4.1 คาสาธารณูปโภค
- คาบริการโทรศัพท
- คาบริการไปรษณีย

ครั้ง

คน ะ
คน ๆ ละ

| 302

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)
105,414
105,414
105,414
105,414
36,500
36,500
36,500
36,500
59,420
59,420
57,600
57,600

อัตราตอหนวย

4 มื้อๆละ

35 บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการเฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน

1,820
1,820
12,000
12,000
12,000
10,000
2,000
213,334

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.คณะวิทยาการจัดการมีวัสดุ และอุปกรณในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
คณะเพียงพอ
2.คณะวิทยาการจัดการมีครุภัณฑในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
4) คณะมีวสั ดุ อุปกรณในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน อยางเพียงพอ

9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.4 มีแผนการใชจายงบประมาณ
9.3.5 รายงานการใชจายงบประมาณประจําเดือนและไตรมาส
9.3.6 แบบติดตามและประเมินผลโครงการ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
162434106300 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด

วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

38,607 บาท
คณะวิทยาการจัดการ
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1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กําหนดใหมีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และเพื่อเปนการพัฒนาไป
อีก ขั้ น หนึ่ ง ของการประกั น คุ ณภาพ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาจึง ไดดํ า เนิ น โครงการจั ดทํ า กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ขึ้น เพื่อใหมีหลักประกันที่ชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา
อีกทั้งเพื่อเปนแรงกระตุนใหสถาบันมีการพัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้น เพื่อรองรับตลาดอาเซียน ป 2558 หรือ ค.ศ.2015 มี
การชี้ถึงผลกระทบการเปดเสรีตลาดอาเซียนวามีแนวโนมที่นักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุมอาเซียน จะเขา
มาศึกษาตอและหางานทําในประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศเวียดนามและฟลิปปนส ที่ไดเปรียบเรื่องภาษาอังกฤษ
หากนักศึกษาไทยไมปรับคุณภาพใหพรอมรองรับ จะเกิดปญหาภาวะการมีงานทําของแรงงานไทย ปญหาการถูกแยง
งานของบัณฑิตไทยในอนาคตอยางแนนอนที่สุด คณะวิทยาการจัดการตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว ประกอบกับ
นโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการที่มุงเนนมาตรฐานผลการเรียนรูทั้ง 5 ดาน ไดแก
1) ดานคุณธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะห การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหคณะวิทยาการ
จัดการตองมุงเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษที่สามารถแขงขันในตลาดแรงงานได รวมถึง
สามารถทํางานไดหลากหลายและมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นผูที่จะไดรับการคัดเลือกเขาทํางาน จึงตองเปนผูที่มีความพรอมในทุก ๆ ดาน ทั้งทางดานวิชาการและ
วุฒิภาวะ เพื่อใหเปนที่ยอมรับและเขาสูตลาดแรงงานไดมากที่สุด การเรียนการสอนจึงเปนภาระงานหลักที่สําคัญของ
สาขาวิ ชา การเรี ย นการสอนที่ ดีมีประสิ ทธิภ าพจะชว ยใหนักศึกษาไดรับ ความรู และมีคุณภาพดานวิชาการดัง
เปาประสงค เมื่อเวลาผานไปปจจัยตาง ๆ ในดานผูเรียน ผูสอน สังคม สภาพแวดลอม เทคโนโลยี รวมทั้งความรู
ตาง ๆ ยอมมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการเรียนการสอนควรไดรับการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อใหสอดคลองกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป คณะวิทยาการจัดการจึงจัดซื้อวัสดุพื่อสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนของ
นักศึกษาและการสอนของอาจารยผูสอนใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะสงผลโดยตรงใหคุณภาพบัณฑิตของ
คณะวิทยาการจัดการสูงขึ้น
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2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหสาขาวิชามีวัสดุ ในการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนของคณะ
อยางเพียงพอตลอดปการศึกษา
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ สงป. 6 , สงป. 7 , สงป. 8
 สกอ.
องคประกอบที่ 2 , 3 , 4 , 5 , 6
ตัวบงชี้ 2.1 , 2.2 , 3.2 , 4.1 , 5.2 , 6.1
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 1.1 , 1.5
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อน 2
กลยุทธที่ 8 พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 8.16 ความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาที่มีตอหองเรียนหองปฏิบัติการและ
อุปกรณไมนอยกวารอยละ 80
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
ปริมาณ หนวยนับ
1.1 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชา
5
สาขาวิชา
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 85
2.2 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวา 5 คะแนน
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.59) เบิกจายรอยละ
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ

79.36 เปนเงิน 30,637 บาท
20.64 เปนเงิน 7,970 บาท

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของ
สาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ
1.1 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
1.2 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการการจัดการโลจิสติกส
1.3 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการบัญชี
1.4 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธรุ กิจ
1.5 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ

งบประมาณ
38,607

1 ครั้ง
1 ครั้ง
3 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

8,720
5,120
17,850
5,701
1,216
38,607

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
8,720
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

15,000
5,701
1,216
30,637

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง
1 ครั้ง

5,120
2,850
7,970

2559

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

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
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รวมเปนเงิน
หมาย
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)
38,607
1 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ
38,607
งบดําเนินงาน
1.1 คาวัสดุ
38,607
1.1.1 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชา
1
ครั้ง
8,720
คอมพิวเตอรธุรกิจ
1.1.2 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการการ
1
ครั้ง
5,120
จัดการโลจิสติกส
1.1.3 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการ
3
ครั้ง
17,850
บัญชี
1.1.4 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชา
1
ครั้ง
5,701
เศรษฐศาสตร
1.1.5 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาธุรกิจ
1
ครั้ง
1,216
ระหวางประเทศ
38,607
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ลํา
ดับ

ปริมาณรายการ

อัตราตอหนวย

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ เฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 อาจารยและนักศึกษาของแตละสาขาวิชามีวัสดุ ในการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการจัดการ
เรียนการสอนเพียงพอตลอดปการศึกษา
10. การประเมินผลการดําเนินงาน
10.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
10.1.1 เชิงปริมาณ
1) สาขาวิชาจัดซื้อวัสดุสาขา จํานวน 7 ครั้ง
10.1.2 เชิงคุณภาพ
1) ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 85
2) ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวา 5 คะแนน
10.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
10.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
10.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
10.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
10.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
10.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
1010000 สํานักงานอธิการบดี
162434206400 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย (งบกลาง)
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ประเภทงบประมาณ
 งบ บ.กศ.

ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม คือ โครงการทีจ่ ัดทําขึ้นใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ
ภายในปเดียว
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต
แผนงบประมาณ:
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผลผลิต:
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:
1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2. จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3. จํานวนนักศึกษาคงอยู
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6. ผูส ําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด
งบประมาณหมวดรายจาย
รายจายอื่นๆ
วงเงินงบประมาณ:
2,629,302.-บาท
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:
สํานักงานอธิการบดี (ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี)

1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ที่ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแก
สังคม ปรับปรุงถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู และเพื่อให
การพัฒนามหาวิทยาลัยสอดคลองกับการพัฒนามหาวิทยาลัยตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา ซึ่งไดกลาวถึงภาพอนาคตที่มีผลกระทบตออุดมศึกษา อาทิ การเปลี่ยนแปลงประชากร การ
กระจายอํานาจการปกครอง หรือความเปลี่ยนแปลงดานเยาวชน นักศึกษา และบัณฑิตในอนาคต เปนตน โดยมี
เปาหมายในระยะยาวในการ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสูตลาดแรงงาน
และพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรูและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ในโลกาภิ วั ฒ น ร วมทั้ งสนับ สนุ น การพั ฒ นาที่ ยั่ งยืน ของทองถิ่น ไทย โดยใชกลไกธรรมาภิบาล การเงิน การกํากับ
มาตรฐานและเครือขายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ” โดย
หากวัดการพัฒนาในมุมมองทั้ง 4 ดาน ตามแนวคิด BSC (Balance Scored Card) จึงจําเปนตองมีการดําเนินพันธกิจ
เพื่อเปาหมายการพัฒนาไปพรอมๆกัน พิจารณาทั้ง 4 มุมมอง ไดแก มุมมองมิติดานการเงิน มุมมองมิติดานลูกคา
มุมมองมิติดานกระบวนการภายใน มุมมองมิติดานการเรียนรูและการพัฒนา
และเพื่อใหการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตามวัตถุประสงคและกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปดังที่ไดกลาวในขางตน และเพื่อใหยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ รวมไปถึงไดบรรลุ
เปาหมายตางๆของมหาวิทยาลัยตามกรอบของ BSC โดยมีเปาหมายสูงสุดที่การผลิตบัณฑิตทางสังคมศาสตรใหมี
คุณภาพตามความตองการสังคมและสามารถแขงขันไดในระดับสากล มีความจําเปนตองดําเนินการจัดทําโครงการเพื่อ
เปนหลักในการพัฒนามหาวิทยาลัยใหสําเร็จตามที่ไดกลาวในขางตนตอไป
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2. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับพันธกิจหลักตามยุทธศาสตรในแตละดานของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตทางสังคมศาสตรที่ตรงตามความตองการของสังคม
3. เพื่อเปนโครงการหลักในกิจกรรมที่มีความเกี่ยวของกับการพัฒนามหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
 สกอ.
องคประกอบที่ ......... ตัวบงชี้ .....................................................................................
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
 สมศ.
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1. เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ

รายการเปาหมาย

ปริมาณ

หนวยนับ

เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ขีดความสามารถที่เพียงพอตอการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพตรงตามความตองการของสังคมและ
สามารถแขงขันได

2.

เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.59) เบิกจายรอยละ ....25....เปนเงิน........ 657,325.50........บาท
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ ....25........เปนเงิน... 657,325.50......บาท
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ ....25......เปนเงิน.. 657,325.50.......บาท
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ ......25...เปนเงิน..... 657,325.50.......บาท

3.

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1.

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
ดําเนินการพัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจหลักและ
ยุทธศาสตร
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส

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
2,629,302
1
657,325.50
1
657,325.50
1
657,325.50
1
657,325.50
2,629,302

657,325.50

657,325.50

657,325.50

657,325.50

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ปริมาณหนวยตอ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
1 ดําเนินการพัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจหลักและยุทธศาสตร
งบรายจายอื่นๆ
- พัฒนามหาวิทยาลัย
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการภายใตกจิ กรรมเดียวกัน (คาใชสอยและคาวัสดุ)

ลํา
ดับ

ปริมาณรายการ

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)
2,629,302
2,629,302
- 2,629,302
2,629,302

อัตราตอหนวย

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1 มหาวิทยาลัยพัฒนาตามยุทธศาสตรภายใตขอบเขตของพันธกิจเพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตทาง
สังคมศาสตรอยางมีคุณภาพ
8.2 บัณฑิตทางสังคมศาสตรมีคุณลักษณะตรงตามความตองการของสังคมและสามารถแขงขันได
ในทุกระดับ
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.1.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.1.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
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แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
162434206500 โครงการแกไขปญหาเรงดวน
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ประเภทงบประมาณ
 งบ บ.กศ.

ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม คือ โครงการทีจ่ ัดทําขึ้นใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ
ภายในปเดียว
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต
แผนงบประมาณ:
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผลผลิต:
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
ตัวชี้วัดความสําเร็จตาม
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
ผลผลิต:
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบประมาณหมวดรายจาย
รายจายอื่นๆ
วงเงินงบประมาณ:
500,000.-บาท
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:
สํานักงานอธิการบดี (ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี)

1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ที่ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแก
สังคม ปรับปรุงถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู และเพื่อให
การพัฒนามหาวิทยาลัยสอดคลองกับการพัฒนามหาวิทยาลัยตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา ซึ่งไดกลาวถึงภาพอนาคตที่มีผลกระทบตออุดมศึกษา อาทิ การเปลี่ยนแปลงประชากร การ
กระจายอํานาจการปกครอง หรือความเปลี่ยนแปลงดานเยาวชน นักศึกษา และบัณฑิตในอนาคต เปนตน โดยมี
เปาหมายในระยะยาวในการ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสูตลาดแรงงาน
และพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรูและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ในโลกาภิ วั ฒ น ร วมทั้ งสนับ สนุ น การพั ฒ นาที่ ยั่ งยืน ของทองถิ่น ไทย โดยใชกลไกธรรมาภิบาล การเงิน การกํากับ
มาตรฐานและเครือขายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ” โดย
หากวัดการพัฒนาในมุมมองทั้ง 4 ดาน ตามแนวคิด BSC (Balance Scored Card) จึงจําเปนตองมีการดําเนินพันธกิจ
เพื่อเปาหมายการพัฒนาไปพรอมๆกัน พิจารณาทั้ง 4 มุมมอง ไดแก มุมมองมิติดานการเงิน มุมมองมิติดานลูกคา
มุมมองมิติดานกระบวนการภายใน มุมมองมิติดานการเรียนรูและการพัฒนา
และเพื่อใหการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตามวัตถุประสงคและกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปดังที่ไดกลาวในขางตน และเพื่อใหยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ รวมไปถึงไดบรรลุ
เปาหมายตางๆของมหาวิทยาลัยตามกรอบของ BSC โดยมีเปาหมายสูงสุดที่การผลิตบัณฑิตทางสังคมศาสตรใหมี
คุณภาพตามความตองการสังคมและสามารถแขงขันไดในระดับสากล มีความจําเปนตองดําเนินการจัดทําโครงการเพื่อ
เปนหลักในการพัฒนามหาวิทยาลัยใหสําเร็จตามที่ไดกลาวในขางตนตอไป

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
2. วัตถุประสงค
1.เพื่อแกไขปญหาเรงดวนของมหาวิทยาลัยที่ไมสามารถคาดการณไดลวงหนา
2.เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตทางสังคมศาสตรที่ตรงตามความตองการของสังคม
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3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
 สกอ.
องคประกอบที่ ......... ตัวบงชี้ .....................................................................................
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
 สมศ.
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ

รายการเปาหมาย

ปริมาณ

หนวยนับ

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.59) เบิกจายรอยละ ....25....เปนเงิน........ 125,000........บาท
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ ....25........เปนเงิน... 125,000......บาท
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ ....25......เปนเงิน.. 125,000.......บาท
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ ......25...เปนเงิน..... 125,000.......บาท

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1.

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
ดําเนินการแกไขปญหาเรงดวนของมหาวิทยาลัย
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส

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
500,000
1
125,000
1 125,325.50
1
125,000
1
125,000
500,000
125,000
125,000
125,000
125,000

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ปริมาณหนวยตอ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
1 ดําเนินการแกไขปญหาเรงดวนของมหาวิทยาลัย
งบรายจายอื่นๆ
- แกไขปญหาเรงดวนของ
มหาวิทยาลัย
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการภายใตกจิ กรรมเดียวกัน (คาใชสอยและคาวัสดุ)

ลํา
ดับ

ปริมาณรายการ

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)
500,000
500,000
- 500,000

อัตราตอหนวย

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.ปญหาเรงดวนของมหาวิทยาลัยที่ไมสามารถคาดการณไดลวงหนาไดถูกแกไข
2.มีการสนับสนุนการผลิตบัณฑิตทางสังคมศาสตรที่ตรงตามความตองการของสังคม
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.1.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.1.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
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500,000

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
162434206600 โครงการพัฒนาจุดเนน
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ประเภทงบประมาณ
 งบ บ.กศ.

ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม คือ โครงการทีจ่ ัดทําขึ้นใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ
ภายในปเดียว
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต
แผนงบประมาณ:
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผลผลิต:
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
ตัวชี้วัดความสําเร็จตาม
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
ผลผลิต:
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบประมาณหมวดรายจาย
รายจายอื่นๆ
วงเงินงบประมาณ:
1,000,000.-บาท
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:
สํานักงานอธิการบดี (ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี)

1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ที่ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแก
สังคม ปรับปรุงถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู และเพื่อให
การพัฒนามหาวิทยาลัยสอดคลองกับการพัฒนามหาวิทยาลัยตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา ซึ่งไดกลาวถึงภาพอนาคตที่มีผลกระทบตออุดมศึกษา อาทิ การเปลี่ยนแปลงประชากร การ
กระจายอํานาจการปกครอง หรือความเปลี่ยนแปลงดานเยาวชน นักศึกษา และบัณฑิตในอนาคต เปนตน โดยมี
เปาหมายในระยะยาวในการ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสูตลาดแรงงาน
และพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรูและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ในโลกาภิ วั ฒ น ร วมทั้ งสนับ สนุ น การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยืน ของทองถิ่น ไทย โดยใชกลไกธรรมาภิบาล การเงิน การกํากับ
มาตรฐานและเครือขายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ” โดย
หากวัดการพัฒนาในมุมมองทั้ง 4 ดาน ตามแนวคิด BSC (Balance Scored Card) จึงจําเปนตองมีการดําเนินพันธกิจ
เพื่อเปาหมายการพัฒนาไปพรอมๆกัน พิจารณาทั้ง 4 มุมมอง ไดแก มุมมองมิติดานการเงิน มุมมองมิติดานลูกคา
มุมมองมิติดานกระบวนการภายใน มุมมองมิติดานการเรียนรูและการพัฒนา
และเพื่อใหการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตามวัตถุประสงคและกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปดังที่ไดกลาวในขางตน และเพื่อใหยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ รวมไปถึงไดบรรลุ
เปาหมายตางๆของมหาวิทยาลัยตามกรอบของ BSC โดยมีเปาหมายสูงสุดที่การผลิตบัณฑิตทางสังคมศาสตรใหมี
คุณภาพตามความตองการสังคมและสามารถแขงขันไดในระดับสากล มีความจําเปนตองดําเนินการจัดทําโครงการเพื่อ
เปนหลักในการพัฒนามหาวิทยาลัยใหสําเร็จตามที่ไดกลาวในขางตนตอไป

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
2. วัตถุประสงค
1.เพื่อพัฒนาจุดเนนของมหาวิทยาลัย
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3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
 สกอ.
องคประกอบที่ ......... ตัวบงชี้ .....................................................................................
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
 สมศ.
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ

รายการเปาหมาย

ปริมาณ

หนวยนับ

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.59) เบิกจายรอยละ ....25....เปนเงิน........ 250,000........บาท
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ ....25........เปนเงิน... 250,000......บาท
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ ....25......เปนเงิน.. 250,000.......บาท
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ ......25...เปนเงิน..... 250,000.......บาท

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1.

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
ดําเนินการการพัฒนาจุดเนนของมหาวิทยาลัย
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส

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
1,000,000
1
250,000
1
250,000
1
250,000
1
250,000
1,000,000
250,000
250,000
250,000
250,000

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ปริมาณหนวยตอ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
1 ดําเนินการการพัฒนาจุดเนนของมหาวิทยาลัย
งบรายจายอื่นๆ
- พัฒนาจุดเนนของ
มหาวิทยาลัย
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการภายใตกจิ กรรมเดียวกัน (คาใชสอยและคาวัสดุ)

ลํา
ดับ

ปริมาณรายการ

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.จุดเนนของมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาใหดีขึ้น
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.1.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.1.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
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รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)
1,000,000
1,000,000
- 1,000,000

อัตราตอหนวย

1,000,000

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
162434206700 กองทุนพัฒนาบุคลากร
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ประเภทงบประมาณ
 งบ บ.กศ.

ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม คือ โครงการทีจ่ ัดทําขึ้นใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ
ภายในปเดียว
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต
แผนงบประมาณ:
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผลผลิต:
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
ตัวชี้วัดความสําเร็จตาม
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
ผลผลิต:
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบประมาณหมวดรายจาย
รายจายอื่นๆ
วงเงินงบประมาณ:
1,500,000.-บาท
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:
สํานักงานอธิการบดี (ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี)

1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ที่ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแก
สังคม ปรับปรุงถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู และเพื่อให
การพัฒนามหาวิทยาลัยสอดคลองกับการพัฒนามหาวิทยาลัยตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา ซึ่งไดกลาวถึงภาพอนาคตที่มีผลกระทบตออุดมศึกษา อาทิ การเปลี่ยนแปลงประชากร การ
กระจายอํานาจการปกครอง หรือความเปลี่ยนแปลงดานเยาวชน นักศึกษา และบัณฑิตในอนาคต เปนตน โดยมี
เปาหมายในระยะยาวในการ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสูตลาดแรงงาน
และพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรูและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ในโลกาภิ วั ฒ น ร วมทั้ งสนับ สนุ น การพั ฒ นาที่ ยั่ งยืน ของทองถิ่น ไทย โดยใชกลไกธรรมาภิบาล การเงิน การกํากับ
มาตรฐานและเครือขายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ” โดย
หากวัดการพัฒนาในมุมมองทั้ง 4 ดาน ตามแนวคิด BSC (Balance Scored Card) จึงจําเปนตองมีการดําเนินพันธกิจ
เพื่อเปาหมายการพัฒนาไปพรอมๆกัน พิจารณาทั้ง 4 มุมมอง ไดแก มุมมองมิติดานการเงิน มุมมองมิติดานลูกคา
มุมมองมิติดานกระบวนการภายใน มุมมองมิติดานการเรียนรูและการพัฒนา
และเพื่อใหการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตามวัตถุประสงคและกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปดังที่ไดกลาวในขางตน และเพื่อใหยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ รวมไปถึงไดบรรลุ
เปาหมายตางๆของมหาวิทยาลัยตามกรอบของ BSC โดยมีเปาหมายสูงสุดที่การผลิตบัณฑิตทางสังคมศาสตรใหมี
คุณภาพตามความตองการสังคมและสามารถแขงขันไดในระดับสากล มีความจําเปนตองดําเนินการจัดทําโครงการเพื่อ
เปนหลักในการพัฒนามหาวิทยาลัยใหสําเร็จตามที่ไดกลาวในขางตนตอไป

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
2. วัตถุประสงค
1.เพื่อใชในกองทุนพัฒนาบุคลากร
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3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
 สกอ.
องคประกอบที่ ......... ตัวบงชี้ .....................................................................................
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
 สมศ.
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ

รายการเปาหมาย

ปริมาณ

หนวยนับ

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.59) เบิกจายรอยละ ....25....เปนเงิน........ 375,000........บาท
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ ....25........เปนเงิน... 375,000......บาท
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ ....25......เปนเงิน.. 375,000.......บาท
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ ......25...เปนเงิน..... 375,000.......บาท

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1.

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
กองทุนพัฒนาบุคลากร
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส

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
1,500,000
1
375,000
1
375,000
1
375,000
1
375,000
1,500,000
375,000
375,000
375,000
375,000

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

1 กองทุนพัฒนาบุคลากร
งบรายจายอื่นๆ
- กองทุนพัฒนาบุคลากร

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
ปริมาณรายการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการภายใตกจิ กรรมเดียวกัน (คาใชสอยและคาวัสดุ)

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.จุดเนนของมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาใหดีขึ้น
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.1.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.1.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
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รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)
1,500,000
1,500,000
- 1,500,000
1,500,000

อัตราตอหนวย
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162434206800 โครงการทุนพัฒนาอาจารยศึกษาตอตางประเทศ
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการตอเนื่องจากปที่แลว คือ โครงการที่มีลักษณะตอเนื่องจากปที่ผานมา
อาจเปนโครงการที่ไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดียว
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรที่ 1 การฟนฟูความเชือ่ มั่นและเรงรัดการวางรากฐานที่ดขี องประเทศ
แผนงบประมาณ:
1.11 การสงเสริมบทบาทและกรใชโอกาสในการขาสูประชาคมอาเซียน
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีสว นรวมในการเสริมสราง
ความสัมพันธ และพัฒนาความรวมมือกับประเทศในภูมภิ าค
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการเสริมสราง
ความสัมพันธ และพัฒนาความรวมมือกับประเทศในภูมภิ าค
ผลผลิต:
โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:
1.จํานวนนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปเขารับการอบรมดาน
ภาษา การแลกเปลีย่ นอาจารยและนักศึกษา
2.ผูเขารวมโครงการมีทักษะดานภาษาเพิ่มขึ้น
งบประมาณหมวดรายจาย:
งบดําเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
1,125,000
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:
ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน

1. หลักการและเหตุผล
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยามี ก ารดํ า เนิ น การสร า งเครื อ ข า ยและความร ว มมื อ กั บ หน ว ยงาน
ตางประเทศเพื่อดําเนินงานดานวิเทศสัมพันธใหครอบคลุมการเสริมสรางความเขมแข็งทางดานวิชาการ ทั้งในดาน
หลักสูตร งานวิจัย และดานอื่นๆ อันจะกอนใหเกิดประโยชนตอมหาวิทยาลัยซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติที่ 1
เรงรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ แผนงานที่ 1.11 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในการเขาสู
ประชาคมอาเซียน และสอดคลองกับแผนกลยุทธระยะ 5 ป พ.ศ.2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจ กลยุทธ 17 การสงเสริมบทบาทศักยภาพในอาเซียนและสากล และ
นโยบายมหาวิทยาลั ยข อที่ 11 ส งเสริมการจัดการเรีย นการสอนเพื่อเตรีย มความพรอมสูประชาคมอาเซีย นดาน
ภาษาอังกฤษและภาษาในกลุมประเทศอาเซียน
เพื่อใหบรรลุตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา งานวิเทศสัมพันธจึงไดจัดทําโครงการ
กองทุนพัฒนาอาจารยศึกษาตอตางประเทศ โดยมีกิจกรรมตางๆ เพื่อดําเนินการตามเปาหมายที่วางไว
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยใหมีความเปนสากล
2. สงเสริมความเข็มแข็งทางวิชาการดานภาษาอังกฤษ
3. เพื่อสรางความเขมแข็งทางวิชาการในระดับ ASEAN และนานาชาติ
4. เพื่อพัฒนาความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของบุคลากร
5. เพื่อประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยใหเปนที่รูจักในระดับนานาชาติ
6. เพื่อเพิ่มพูนและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมทั้งประสบการณดานนโยบายและความเคลื่อนไหวดานการ
ตางประเทศ
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3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สกอ.
องคประกอบที่ 4 อาจารย
ตัวบงชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ 17 การเสริมสรางบทบาท ศักยภาพในอาเซียนและสากล
เปาประสงคที่ 1 ยกระดับมหาวิทยาลัยใหมีการพัฒนาสูสากล
เปาประสงคที่ 2 มหาวิทยาลัยเปนผูนําดานอาเซียนศึกษาในทองถิ่น
ตัวชี้วัด 17.3 ระดับความสําเร็จในการเปนผูนําดานอาเซียนศึกษาทองถิ่น
17.4 จํานวนรายวิชาดานอาเซียนศึกษาเพิ่มขึ้น
17.5 จํ า นวนเครื อ ข า ย/โครงการหรื อ กิ จ รรมความร ว มมื อ กั บ
ตางประเทศหรือกลุม ประเทศอาเซียนเพิ่มขึ้น
4. เครือขายความรวมมือ
 มีเครือขาย
มีเครือขายเดิม
 ตางประเทศ Victoria University of Wellington ประเทศนิวซีแลนด
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1
ใหทุนพัฒนาภาษาอังกฤษแกอาจารย
2
จํานวนอาจารยที่ไดรับทุน

ปริมาณ
2
10

หนวยนับ
ครั้ง
คน

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ระดับความสําเร็จการพัฒนาสถาบันสูสากล
2.2 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาอาจารยเพิ่มขึ้น
2.3 ระดับความสําเร็จในการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางการศึกษาและวัฒนธรรม
2.4 ระดับความพึงพอใจของอาจารยที่เดินทางไปพัฒนาภาษาอังกฤษ
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจายรอยละ ....100....เปนเงิน...... 1,125,000.....บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
2558
2559
ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
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 ใหทุนพัฒนาภาษาอังกฤษแกอาจารย 2 ครั้ง 1,125,000
2 ครั้ง
1,125,000
รวมทั้งสิ้น
1,125,000
1,125,000
หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง
ลํา
ดับ

รวมทุกไตรมาส
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ปริมาณหนวยตอ อัตราตอ รวมเปนเงิน
หมาย
รายการ
หนวย
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย (บาท)
1 กิจกรรมที่ใหทุนพัฒนาภาษาอังกฤษแกอาจารย
1,125,000
งบดําเนินงาน
1,125,000
1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
1,125,000
- คาใชจายในการเดินทางไปอบรม
2
ครั้ง
1,125,000
ภาษาอังกฤษในตางประเทศ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
1,125,000
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

ลํา
ดับ

ปริมาณรายการ

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. มหาวิทยาลัยมีเครือขายความรวมมือกับตางประเทศเพิ่มขึ้น
2. บุคลากรในมหาวิทยาลัยไดรับการพัฒนาภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
3. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาสูความเปนสากล
4. ประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยใหเปนที่รูจักในระดับนานาชาติ
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาภาษาอังกฤษใหกับอาจารย
9.1.2 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูสากล
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบโดยใชแบบการรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ
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ประเภทงบประมาณ
 งบ บ.กศ.

ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม คือ โครงการทีจ่ ัดทําขึ้นใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ
ภายในปเดียว
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต
แผนงบประมาณ:
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผลผลิต:
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
ตัวชี้วัดความสําเร็จตาม
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
ผลผลิต:
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบประมาณหมวดรายจาย
รายจายอื่นๆ
วงเงินงบประมาณ:
1,000,000.-บาท
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:
สํานักงานอธิการบดี (ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี)

1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ที่ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแก
สังคม ปรับปรุงถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู และเพื่อให
การพัฒนามหาวิทยาลัยสอดคลองกับการพัฒนามหาวิทยาลัยตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา ซึ่งไดกลาวถึงภาพอนาคตที่มีผลกระทบตออุดมศึกษา อาทิ การเปลี่ยนแปลงประชากร การ
กระจายอํานาจการปกครอง หรือความเปลี่ยนแปลงดานเยาวชน นักศึกษา และบัณฑิตในอนาคต เปนตน โดยมี
เปาหมายในระยะยาวในการ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสูตลาดแรงงาน
และพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรูและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ในโลกาภิ วั ฒ น ร วมทั้ งสนับ สนุ น การพั ฒ นาที่ ยั่ งยืน ของทองถิ่น ไทย โดยใชกลไกธรรมาภิบาล การเงิน การกํากับ
มาตรฐานและเครือขายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ” โดย
หากวัดการพัฒนาในมุมมองทั้ง 4 ดาน ตามแนวคิด BSC (Balance Scored Card) จึงจําเปนตองมีการดําเนินพันธกิจ
เพื่อเปาหมายการพัฒนาไปพรอมๆกัน พิจารณาทั้ง 4 มุมมอง ไดแก มุมมองมิติดานการเงิน มุมมองมิติดานลูกคา
มุมมองมิติดานกระบวนการภายใน มุมมองมิติดานการเรียนรูและการพัฒนา
และเพื่อใหการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตามวัตถุประสงคและกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปดังที่ไดกลาวในขางตน และเพื่อใหยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ รวมไปถึงไดบรรลุ
เปาหมายตางๆของมหาวิทยาลัยตามกรอบของ BSC โดยมีเปาหมายสูงสุดที่การผลิตบัณฑิตทางสังคมศาสตรใหมี
คุณภาพตามความตองการสังคมและสามารถแขงขันไดในระดับสากล มีความจําเปนตองดําเนินการจัดทําโครงการเพื่อ
เปนหลักในการพัฒนามหาวิทยาลัยใหสําเร็จตามที่ไดกลาวในขางตนตอไป

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
2. วัตถุประสงค
1.เพื่อใชในกองทุนสวัสดิการลูกจางประจําตามสัญญา 200 อัตรา

| 328

3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
 สกอ.
องคประกอบที่ ......... ตัวบงชี้ .....................................................................................
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
 สมศ.
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ

รายการเปาหมาย

ปริมาณ

หนวยนับ

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.59) เบิกจายรอยละ ....25....เปนเงิน........ 250,000........บาท
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ ....25........เปนเงิน... 250,000......บาท
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ ....25......เปนเงิน.. 250,000.......บาท
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ ......25...เปนเงิน..... 250,000.......บาท

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1.

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
กองทุนพัฒนาบุคลากร
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส

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
1,000,000
1
250,000
1
250,000
1
250,000
1
250,000
1,000,000
250,000
250,000
250,000
250,000

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ปริมาณหนวยตอ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
1 กองทุนสวัสดิการลูกจางประจําตามสัญญา 200 อัตรา
งบรายจายอื่นๆ
- กองทุนสวัสดิการ
ลูกจางประจําตามสัญญา
200 อัตรา
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการภายใตกจิ กรรมเดียวกัน (คาใชสอยและคาวัสดุ)

ลํา
ดับ

ปริมาณรายการ

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)
1,000,000
1,000,000
- 1,000,000

อัตราตอหนวย

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.กองทุนสวัสดิการลูกจางประจําตามสัญญา 200 อัตรา มีการพัฒนาใหดีขึ้น
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.1.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.1.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
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1,000,000

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
162434207000 สมทบกองทุนวิจัย
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ประเภทงบประมาณ
 งบ บ.กศ.

ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม คือ โครงการทีจ่ ัดทําขึ้นใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ
ภายในปเดียว
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต
แผนงบประมาณ:
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผลผลิต:
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
ตัวชี้วัดความสําเร็จตาม
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
ผลผลิต:
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบประมาณหมวดรายจาย
รายจายอื่นๆ
วงเงินงบประมาณ:
1,500,000.-บาท
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:
สํานักงานอธิการบดี (ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี)

1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ที่ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแก
สังคม ปรับปรุงถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู และเพื่อให
การพัฒนามหาวิทยาลัยสอดคลองกับการพัฒนามหาวิทยาลัยตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา ซึ่งไดกลาวถึงภาพอนาคตที่มีผลกระทบตออุดมศึกษา อาทิ การเปลี่ยนแปลงประชากร การ
กระจายอํานาจการปกครอง หรือความเปลี่ยนแปลงดานเยาวชน นักศึกษา และบัณฑิตในอนาคต เปนตน โดยมี
เปาหมายในระยะยาวในการ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสูตลาดแรงงาน
และพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรูและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ในโลกาภิ วั ฒ น ร วมทั้ งสนับ สนุ น การพั ฒ นาที่ ยั่ งยืน ของทองถิ่น ไทย โดยใชกลไกธรรมาภิบาล การเงิน การกํากับ
มาตรฐานและเครือขายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ” โดย
หากวัดการพัฒนาในมุมมองทั้ง 4 ดาน ตามแนวคิด BSC (Balance Scored Card) จึงจําเปนตองมีการดําเนินพันธกิจ
เพื่อเปาหมายการพัฒนาไปพรอมๆกัน พิจารณาทั้ง 4 มุมมอง ไดแก มุมมองมิติดานการเงิน มุมมองมิติดานลูกคา
มุมมองมิติดานกระบวนการภายใน มุมมองมิติดานการเรียนรูและการพัฒนา
และเพื่อใหการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตามวัตถุประสงคและกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปดังที่ไดกลาวในขางตน และเพื่อใหยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ รวมไปถึงไดบรรลุ
เปาหมายตางๆของมหาวิทยาลัยตามกรอบของ BSC โดยมีเปาหมายสูงสุดที่การผลิตบัณฑิตทางสังคมศาสตรใหมี
คุณภาพตามความตองการสังคมและสามารถแขงขันไดในระดับสากล มีความจําเปนตองดําเนินการจัดทําโครงการเพื่อ
เปนหลักในการพัฒนามหาวิทยาลัยใหสําเร็จตามที่ไดกลาวในขางตนตอไป

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
2. วัตถุประสงค
1.เพื่อใชในการสมทบกองทุนวิจัย
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3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
 สกอ.
องคประกอบที่ ......... ตัวบงชี้ .....................................................................................
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
 สมศ.
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ

รายการเปาหมาย

ปริมาณ

หนวยนับ

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.59) เบิกจายรอยละ ....25....เปนเงิน........ 375,000........บาท
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ ....25........เปนเงิน... 375,000......บาท
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ ....25......เปนเงิน.. 375,000.......บาท
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ ......25...เปนเงิน..... 375,000.......บาท

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1.

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
สมทบกองทุนวิจัย

รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส

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
1,500,000
1
375,000
1
375,000
1
375,000
1
375,000
1,500,000
375,000
375,000
375,000
375,000

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

1 สมทบกองทุนวิจัย
งบรายจายอื่นๆ
- สมทบกองทุนวิจัย

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
ปริมาณรายการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการภายใตกจิ กรรมเดียวกัน (คาใชสอยและคาวัสดุ)

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)
1,500,000
1,500,000
- 1,500,000
1,500,000

อัตราตอหนวย

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.กองทุนสวัสดิการลูกจางประจําตามสัญญา 200 อัตรา มีการพัฒนาใหดีขึ้น
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.1.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.1.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
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1010100 สํานักงานอธิการบดี กองกลาง
162434207100 งานบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:
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ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบบุคลากร , งบดําเนินงาน , งบลงทุน , งบรายจายอื่น
40,338,475 บาท
ผูอํานวยการกองกลาง – นางสาวพรสวรรค คลายกัน

1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
การพัฒนาทองถิ่น มีวัตถุประสงคในการใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการ
วิชาการแกสังคม เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคดังกลาว กองกลางมีหนาที่สนับสนุนภาระของมหาวิทยาลัยคือ
1. สนับสนุนการใหการศึกษาและผลิตบัณฑิต
2. สนับสนุนการวิจัยและแสวงหาความจริงเพื่อสูความเปนเลิศทางวิชาการ
3. สนับสนุน รวมมือและใหบริการทางวิชาการ
4. สนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
5. สนับสนุนการเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน
6. สนับสนุนการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. สนับสนุนการประสานความรวมมือเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
8. สนับสนุนการแสวงหาแนวทางปรับปรุง พัฒนาและถายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี
9. สนับสนุนการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานอธิการบดี (กองกลาง) ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. เพื่อสงเสริมกระบวนการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติราชการ
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามมาตรฐานการกําหนดตําแหนงใหมีศักยภาพสูงสุด
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3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สกอ.
องคประกอบที่ ..1... ตัวบงชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
องคประกอบที่ ..7... ตัวบงชี้ 7.1 ภาวะผูนําสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน
ตัวบงชี้ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู
ตัวบงชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ตัวบงชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
องคประกอบที่ ..8... ตัวบงชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
องคประกอบที่ ..9... ตัวบงชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 6 รอยละของการเบิกจายงบประมาณตามแผน
ตัวชี้วัดที่ 7 รอยละของการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุน
 สมศ.
ตัวชี้วัดที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน
ตัวชี้วัดที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่สถาบัน
ตัวชี้วัดที่ 14 การพัฒนาคณาจารย
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนที่....................................................................................................
กลยุทธที่ ...............................................................................................................................
เปาประสงคที่ ........................................................................................................................
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1. เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1.1 จํานวนลูกจาชั่วคราว
1.2 จํานวนวัสดุอุปกรณและการเรียนการสอนสําหรับบุคลากร

ปริมาณ หนวยนับ
148 อัตรา
350 คน

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ
บุคลากรและผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการเพิ่มขึ้น
3. เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ....22.83...เปนเงิน.......9,210,666.....บาท
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ....22.83...เปนเงิน.......9,210,666.....บาท
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ...31.51...เปนเงิน....12,706,466.....บาท
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ....22.83...เปนเงิน.......9,210,677.....บาท

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

| 337

6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
งานบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
งบบุคลากร
- คาจางชั่วคราว
งบดําเนินงาน
- คาตอบแทน
- คาใชสอยและวัสดุ
- คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- สมทบเงินรายได อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
งบรายจายอื่น
- งานบริหารจัดการ
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ
13,133,700
23,333,975
987,760
11,403,090
10,943,125
3,495,800
375,000

40,338,475

2558

2559

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

3 เดือน

3,283,425

3 เดือน

3,283,425

3 เดือน

3,283,425

3 เดือน

3,283,425

3 เดือน
3 เดือน
3 เดือน

246,940
2,850,770

3 เดือน
3 เดือน
3 เดือน

246,940
2,575,770

3 เดือน
3 เดือน
3 เดือน

246,940
2,575,770

2,735,781

3 เดือน
3 เดือน
3 เดือน

246,940
2,575,780

1 งวด

3,495,800

-

3 เดือน

93,750

2,735,781

3 เดือน

2,735,781

93,750

9,210,666

3 เดือน

93,750

9,210,666

12,706,466

3 เดือน

2,735,782

93,750

9,210,677
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ
งบบุคลากร
1.1 คาจางชั่วคราว
- สายวิชาการ (ชาว
ตางประเทศ)
- สายสนับสนุนวิชาการ
กองกลาง
กองพัฒนานักศึกษา
คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตร
คณะวิทยการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรฯ
สถาบันอยุธยาศึกษา
สํานักวิทยบริการฯ
งบดําเนินงาน
1.2 คาตอบแทน
- คาตอบแทนพิเศษอาจารย
ชาวตางชาติ
- คาเชาบาน (อาจารย
ชาวตางชาติ)
- คาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ
- คาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ
1.3 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาจางเหมาบริการ
คาบริการรักษาความ
ปลอดภัย
คาบริการรักษาความ
สะอาด
คาเชาพื้นที่เก็บขยะ
คาซอมบํารุงรถขยะ
- คาเบี้ยประกันสังคม
- เงินสมทบกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ
- คาวิชาชีพวิศวกร
- เงินคืนคาหนวยกิต
- คาธรรมเนียมสําหรับการจาง
อาจารยชาวตางประเทศ
คาธรรมเนียมการยื่นคํา
ขอ/ตอใบอนุญาตทํางาน

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
ปริมาณรายการ

5

อัตรา

12

เดือน

100
43
9
6
8
2
8
3
21

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

12
12
12
12
12
12
12
12
12

เดือน
เดือน
เดือน
เดือน
เดือน
เดือน
เดือน
เดือน
เดือน

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
อัตรา หนวย
13,133,700
13,133,700
1,297,920

อัตราตอหนวย

11,835,780
5,209,080
1,017,600
648,000
903,420
216,000
903,420
363,420
2,574,840
23,333,975
987,760
249,360
480,000
100,000
158,400

4

อัตรา
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1

งวด

11,403,090
8,614,400
5,834,400

1

งวด

2,150,000

12
12

เดือน
เดือน

600,000
30,000
656,690
312,000

12
12

เดือน
เดือน

26,000 บาท
5,000 บาท

240,000
100,000
60,000
1,200
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ลํา
ดับ

รายการ
(Workpermit)
คาธรรมเนียมการขอ/ตอ
ใบอนุญาตทํางาน
(Workpermit)
คาธรรมเนียมการยื่นคํา
ขออยูตอ (Visa)
- คาซอมบํารุงระบบ SAP
- คาใชสอยและวัสดุ
- คาใชสอยและวัสดุ (งาน
ประกันคุณภาพ)
1.4 คาสาธารณูปโภค
- คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
1.5 สิ่งกอสราง
- สมทบเงินรายได อาคาร
เรียนและปฏิบตั ิการรวม
งบรายจายอื่นๆ
- งานบริหารจัดการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
ปริมาณรายการ

รวมเปนเงิน
งบประมาณ
(บาท)
อัตรา หนวย

อัตราตอหนวย
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หมาย
เหตุ

36,000
22,800
12
12
12

12

เดือน
เดือน
เดือน

เดือน

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน

320,000
1,000,000
100,000
10,943,125
10,938,575
3,495,800
3,495,800
3,495,800
375,000
375,000
40,338,475

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.การปฏิบัติงานของสํานักงานอธิการบดีมีประสิทธิภาพ
2.กระบวนการปฏิบัติงานสอดคลองกับกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติราชการ.
3.บุคลากรมีศักยภาพตามมาตรฐานกําหนดตําแหงที่สูงสุด
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 บุคลากรและผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการเพิ่มขึ้น
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินผูเขารับการอบรม
9.3.2. การสํารวจขอมูล โดยใชแบบคูมือการสรางแนวปฏิบัติที่ดีดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
9.3.3. การสํารวจขอมูล โดยใชแบบรายงานผลการดําเนินงาน

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
162434207200 งานบริหารจัดการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:
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ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบดําเนินงาน
3,299,960 บาท
ผูอ ํานวยการกองกลาง – นางสาวพรสวรรค คลายกัน

1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญั ติมหาวิ ทยาลัยราชภั ฏ พ.ศ. 2547 กําหนดใหมหาวิทยาลัย ราชภัฏเปน สถาบันอุดมศึกษา
เพื่อการพัฒนาทองถิ่น มีวัตถุประสงคในการใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย
ใหบริการวิชาการแกสังคมเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคดังกลาว กองกลางมีหนาที่สนับสนุนภาระของมหาวิทยาลัย
ตามโครงสร า งและประกาศมหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ พระนครศรีอยุธ ยา เรื่อง การแบงสว นราชการภายใน
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา พ.ศ.2555 ให สํ า นั ก งานสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
เปนสวนราชการภายในสํานักงานอธิการบดี มีฐานะเทียบเทากอง โดยใชอัตรากําลังในงานกิจการคณะกรรมการ
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให ง านกิ จ การคณะกรรมการ กองกลาง สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี มี ห น า ที่ เ ป น ธุ ร การของสภา
มหาวิทยาลัย ให การสนับ สนุน ภารกิจของหนว ยงานอื่น ที่เกี่ยวของกับสภามหาวิทยาลัย ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยไดอยางคลองตัว ในการบริหารจัดการของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยนั้น มีความจําเปนเปนอยางยิ่งที่
จะตองใชงบประมาณไปในการดําเนินการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน ติดตอประสานงานทั้งทาง
โทรศัพท และการอํานวยความสะดวกใหกับผูทรงคุณวุฒิ รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย ในดานตาง ๆ เพื่อตอบสนองเปาประสงคของการปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
2. วัตถุประสงค
1.เพื่อใหการบริห ารงานกิจการคณะกรรมการ สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มีประสิทธิภ าพและสามารถ
สนับสนุนภารกิจและพันธกิจของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของกับสภามหาวิทยาลัย ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ไดอยางคลองตัว
2.เพื่ อ ให การปฏิ บั ติ การร ว มกั น และการสนั บ สนุน การปฏิ บัติงานของหนว ยงานอื่น ที่เกี่ย วของกั บ สภา
มหาวิทยาลัย ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เปนไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
3.เพื่อใหการบริหารงานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ดําเนินการเปนไปตาม กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ตาง ๆ
ของราชการ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สกอ.
องคประกอบที่ ..1... ตัวบงชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
องคประกอบที่ ..7... ตัวบงชี้ 7.1 ภาวะผูนําสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน
ตัวบงชี้ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู
ตัวบงชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ตัวบงชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
องคประกอบที่ ..8... ตัวบงชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
องคประกอบที่ ..9... ตัวบงชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 6 รอยละของการเบิกจายงบประมาณตามแผน
ตัวชี้วัดที่ 7 รอยละของการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุน
 สมศ.
ตัวชี้วัดที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน
ตัวชี้วัดที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่สถาบัน
ตัวชี้วัดที่ 14 การพัฒนาคณาจารย
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนที่....................................................................................................
กลยุทธที่ ...............................................................................................................................
เปาประสงคที่ ........................................................................................................................
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1.1 จัดรถรับสงกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
1.2 จัดใหมีการประชุมของคณะกรรมการชุดตาง ๆ ของสภามหาวิทยาลัย
1.3 จัดสงบุคลากรเขารับการอบรมเพือ่ พัฒนาศักยภาพในการปฏิบตั ิงาน
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
บุคลากรและผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการเพิ่มขึ้น

ปริมาณ
12
12
4

หนวยนับ
เดือน
เดือน
คน

3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ ....23.83..เปนเงิน......793,740.....บาท
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ ...23.83..เปนเงิน......793,740.....บาท
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ....23.83..เปนเงิน......793,740.....บาท
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ.....28.51..เปนเงิน.......918,740.....บาท

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
งานบริหารจัดการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
งบดําเนินงาน
- คาตอบแทน
- คาตอบแทนอื่น
- คาใชสอยและวัสดุ
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ
3,329,960
2,897,280
125,000
277,680

3,299,960

2558

2559

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

3 เดือน

3 เดือน

3 เดือน

3 เดือน
1 ครั้ง
3 เดือน

3 เดือน

724,320
69,420

793,740

3 เดือน

724,320
69,420

793,740

3 เดือน

724,320
69,420

793,740

724,320
125,000
69,420

918,740

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
ปริมาณรายการ

งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน
- ประชุมสภามหาวิทยาลัย
- คณะกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
- สภาคณาจารยและขาราชการ
- คณะกรรมติดตาม ตรวจสอบฯ
- คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจ
สอบฯ
- คณะกรรมการดําเนินการประเมิน
ตนเองของสภามหาวิทยาลัย
- คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย
- คณะกรรมการปรับปรุงและยกราง
กฎหมายของมหาวิทยาลัย
- คณะกรรมการสอบสวนวินัย
- คณะกรรมการสอบขอเท็จจริง
ความผิดทางละเมิด
- คณะกรรมการอุทธรณและรอง
ทุกข ประจํามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.)
- สภาวิชาการ
- คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)
- คณะกรรมการบริหารงบประมาณ
และการเงิน (ก.บ.ง.)
- คณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการอื่นที่สภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้ง
1.2 คาตอบแทนอื่น
- คาตอบแทนคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบฯ
1.3 คาใชสอยและวัสดุ
- คาใชสอยและวัสดุ
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รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)
3,299,960
2,897,280
801,600
522,240

อัตราตอหนวย

12
12

เดือน
เดือน

12
12
12

เดือน
เดือน
เดือน

90,240
240,000
55,680

12

เดือน

44,160

12

เดือน

0

12

เดือน

236,160

12
12

เดือน
เดือน

69,120
136,320

12

เดือน

111,360

12
12

เดือน
เดือน

209,280
225,600

12

เดือน

107,520

12

เดือน

48,000

ครั้ง

125,000
125,000

1
12

เดือน

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน

277,680
277,680
3,299,960

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.การปฏิบัติงานของสํานักงานอธิการบดีมีประสิทธิภาพ
2.กระบวนการปฏิบัติงานสอดคลองกับกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติราชการ.
3.บุคลากรมีศักยภาพตามมาตรฐานกําหนดตําแหงที่สูงสุด
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9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 บุคลากรและผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการเพิ่มขึ้น
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินผูเขารับการอบรม
9.3.2. การสํารวจขอมูล โดยใชแบบคูมือการสรางแนวปฏิบัติที่ดีดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
9.3.3. การสํารวจขอมูล โดยใชแบบรายงานผลการดําเนินงาน

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
162434207300 งานเผยแพรและประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:
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ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบดําเนินงาน
400,000 บาท
ผูอํานวยการกองกลาง – นางสาวพรสวรรค คลายกัน

1. หลักการและเหตุผล
งานประชาสัมพันธ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี เปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการประชาสัมพันธระดับ
มหาวิ ท ยาลั ย ได ต ระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ในการผลั ก ดั น แนวนโยบายต า งๆ กิ จ กรรมทั้ ง ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย รวมทั้งมุงเนนการสรางความสัมพันธและสงเสริมความเขาใจอันดีระหวางบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ตลอดจนการเผยแพร ป ระชาสั มพั น ธ มหาวิ ทยาลัย ราชภั ฏ พระนครศรีอยุธ ยา โดยมี ห ลักการที่ตองการใหทุกคน
รับทราบขอมูล ขาวสาร ความรู ความเขาใจที่ถูกตองอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง รวมทั้งสรางแรงจูงใจ และเพื่อใหเกิด
การยอมรับ เชื่อถือและเชื่อมั่นและใหความรวมมือสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย
ดังนั้ นเพื่ อช ว ยให การปฏิ บั ติงานประชาสัมพันธมีการดําเนินงานตามภารกิจ บรรลุวัตถุป ระสงคและเกิด
ประโยชนสูงสุดตอมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา งานประชาสัมพันธจึงตองจัดทําโครงการเผยแพรและ
ประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขึ้น
2. วัตถุประสงค
1.เพื่อสงเสริมและสนับสนุนนโยบาย ภารกิจ และการดําเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยใหบรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมาย
2.เพื่อสรางความเขาใจและความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากร หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย นักศึกษา
ประชาชน และหนวยงานภายนอกกับมหาวิทยาลัย
3.เปนศูนยกลางประสานงานดานประชาสัมพันธและติดตอสอบถามสําหรับหนวยงาน และบุคคลทั้งภายใน
และภายนอก ที่เขามาติดตอกับมหาวิทยาลัย
4.เปนศูนยกลางของขอมูลขาวสารของมหาวิทยาลัย เพื่อใหบริการประชาสัมพันธในดานตางๆ เชนการรับ
สมัครนักศึกษา
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3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สกอ.
องคประกอบที่ ..1... ตัวบงชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
องคประกอบที่ ..7... ตัวบงชี้ 7.1 ภาวะผูนําสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน
ตัวบงชี้ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู
ตัวบงชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ตัวบงชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
องคประกอบที่ ..8... ตัวบงชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
องคประกอบที่ ..9... ตัวบงชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 6 รอยละของการเบิกจายงบประมาณตามแผน
ตัวชี้วัดที่ 7 รอยละของการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุน
 สมศ.
ตัวชี้วัดที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน
ตัวชี้วัดที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่สถาบัน
ตัวชี้วัดที่ 14 การพัฒนาคณาจารย
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนที่....................................................................................................
กลยุทธที่ ...............................................................................................................................
เปาประสงคที่ ........................................................................................................................
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
ปริมาณ หนวยนับ
49
ฉบับ
1.1 จัดทําจดหมายขาวรายสัปดาหและรายป
265
วัน
1.2 จัดรายการเสียงตามสายเผยแพรภายในมหาวิทยาลัย
1
ครั้ง
1.3 จัดทําวารสาร ของมหาวิทยาลัย
12
ครั้ง
1.4 จัดทําขอความประชาสัมพันธ/ปาย/โปสเตอร ออกแบบหนาจอเว็บไซต
1
ครั้ง
1.5 จัดทําสื่อประชาสัมพันธการรับสมัครนักศึกษา
1
ครั้ง
1.6 วาดภาพเหมือนอธิการบดี
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
1. บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรับรู ขาวสารและกําหนดการตาง ๆ ถูกตองตรงกัน
และอางอิงได
2. สรางความเขาใจ ความเชื่อมั่นและความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากร นักศึกษา ประชาชน และ
อื่น ๆ
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ .......25.....เปนเงิน......100,000......บาท
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ ......25.....เปนเงิน.......100,000......บาท
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ .....25.....เปนเงิน.......100,000......บาท
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ ......25.....เปนเงิน........100,000.....บาท

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1
2

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
งานเผยแพรและประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย
งบดําเนินงาน
- คาใชสอยและวัสดุ
กิจกรรมที่ 2 วาดภาดภาพเหมือนอธิการบดี
งบดําเนินงาน
- คาใชสอย
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ
390,000
390,000
10,000
10,000

400,000

2558

2559

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

3 เดือน

3 เดือน

3 เดือน

3 เดือน

90,000

10,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ปริมาณหนวยตอ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
1 กิจกรรมที่ 1 งานเผยแพรและประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย
งบดําเนินงาน
1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาใชสอยและวัสดุ
12
เดือน
2 กิจกรรมที่ 2 วาดภาดภาพเหมือนอธิการบดี
งบดําเนินงาน
2.1 คาใชสอย
- จางวาดภาพเหมือน
อธิการบดี

ลํา
ดับ

ปริมาณรายการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน
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รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)
390,000
390,000
390,000
390,000
10,000
10,000
10,000
10,000

อัตราตอหนวย

400,000

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.บุคลากร นักศึกษา ประชาชน หนวยงานภายนอก รับรูขาวสารและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
2.บุคลากร นักศึกษา ประชาชน หนวยงานภายนอกมีความเขาใจและความสัมพันธอันดีกับมหาวิทยาลัย
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 บุคลากรและผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการเพิ่มขึ้น
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินผูเขารับการอบรม
9.3.2. การสํารวจขอมูล โดยใชแบบคูมือการสรางแนวปฏิบัติที่ดีดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
9.3.3. การสํารวจขอมูล โดยใชแบบรายงานผลการดําเนินงาน

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
162434207400 โครงการการพัฒนาและสนับสนุนการจัดทําผลงานทางวิชาการ
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ประเภทงบประมาณ
 งบ บ.กศ.

ลักษณะโครงการ
 โครงการตอเนื่องจากปที่แลว คือ โครงการที่มลี ักษณะตอเนื่องจากปที่ผานมา
อาจเปนโครงการที่ไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดียว
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจ
แผนงบประมาณ:
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผลผลิต:
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
ประเภทงบรายจาย
งบดําเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
1,500,000
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:
งานพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ต.) งานบริหารงานบุคคล กองกลาง
นายภาณุพงศ สุขกิจ บุคลากรปฏิบัติการ ผูเ ขียนโครงการฯ

1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย เปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
เพื่อจะไดจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่เกี่ยวของ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา จัดอยูในกลุม
(Category) มหาวิทยาลัยมีการจัดการศึกษา 4 ป ดานสังคมศาสตร ซึ่งมหาวิทยาลัยมีเปาหมายที่จะกาวสูความเปน
มหาวิทยาลัย วิจัย และมหาวิทยาลัย บัณฑิตศึกษา ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรนอกเหนือจากการใหศึกษาตอระดั บ
ปริญญาเอก เปนการพัฒนาบุคลากรใหเขาสูตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น สงผลใหมีการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
เพิ่มสูงขึ้น ปจจุบันมีจํานวน ขาราชการสายวิชาการ ในระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 42 คน (รอยละ 40.38)
และรองศาสตราจารย 8 คน (รอยละ 7.69)
ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีเปาหมายในแตละปที่จะพัฒนาบุคลากรใหมีตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น รอยละ 10
ทั้งนี้เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัย และยังมีผลพลอยไดคือมีปริมาณผลงาน ทางวิชาการของ
คณาจารยเพิ่มขึ้นอีกดวย
2. วัตถุประสงค
1. เพื่ อส งเสริ มและกระตุ น ให บุ ค ลากรสายวิช าการเขาสูตํ าแหนงทางวิช าการ ตระหนั กถึงความสําคั ญ
ในการพัฒนาศักยภาพของตนเองในระดับที่สูงขึ้นตอไป
2. เพื่ อส งเสริ มใหบุ คลากรสายวิ ชาการใหทักษะ ความรู และความเชี่ยวชาญ ในการเขียนแผนการสอน
คําอธิบายรายวิชา เอกสารประกอบการสอน ตํารา และผลงานวิจัย ในรูปแบบที่เปนมาตรฐาน
3. เพื่ อส งเสริ มให บุ คลากรสายวิ ช าการสามารถนําสงผลิตผลงานทางวิช าการและสามารถนําสงผลงาน
ทางวิชาการ เพื่อพัฒนาตนเองเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
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3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัด ...................................................................................................................................
ตัวชี้วัด ...................................................................................................................................
 สกอ.

องคประกอบที่ ..........

 ก.พ.ร.

ตัวชี้วัด ...................................................................................................................................
ตัวชี้วัด ...................................................................................................................................

 สมศ.

ตัวชี้วัด ...................................................................................................................................
ตัวชี้วัด ...................................................................................................................................

ตัวบงชี้ .........................................................................................
ตัวบงชี้ .........................................................................................

 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ 11 สรางความมั่นคงกาวหนาและสวัสดิการของบุคลากรมหาวิทยาลัย
เปาประสงคที่ 2 สงเสริมศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ
ตัวชี้วัดที่ 11.2 จํานวนบุคลากรสายวิชาการที่ดํารงตําแหนงทางวิช าการที่สูงขึ้นเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 40
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1. เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
ปริมาณ
1.1 จํ า นวนอาจารย ป ระจํ า ที่ ดํ า รงตํ า แหน ง ทางวิ ช าการระดั บ
6
ผูชวยศาสตราจารย
1.2 จํ า นวนอาจารย ป ระจํ า ที่ ดํ า รงตํ า แหน ง ทางวิ ช าการระดั บ
3
รองศาสตราจารย
1.3 จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับศาสตราจารย
1

หนวยนับ
คน
คน
คน

เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 อาจารยและบุคลากรสายวิชาการมีทักษะ ความรู และความเชี่ยวชาญ สามารถพัฒนาเอกสาร
ทางวิชาการอยางมีคุณภาพ ตามมาตรฐานที่กําหนด
2.2 รอยละของผลงานทางวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือได (สมศ.)
2.3 สัดสวนของคณาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ในระดับผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย ศาสตราจารย
2.

3.

เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ ...18.83....เปนเงิน...282,500..........บาท
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจายรอยละ ...21.18....เปนเงิน...317,640.........บาท
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจายรอยละ ...26.51...เปนเงิน....397,640..........บาท
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.58 – ก.ย.58) เบิกจายรอยละ ...33.48...เปนเงิน....502,220..........บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1.
2.

3.

4.

5.

6.

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
คาตอบแทนคาใชจายในการสนับสนุนการทําผลงาน
ทางวิชาการ ระดับ ผศ. ระดับ รศ. และระดับ ศ.
1.1 คาตอบแทน
คาตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลการสอน/เอกสาร
ประกอบการสอน ระดับ ผศ. /เอกสารคําสอน ระดับ รศ./
เอกสารคําสอน ระดับ ศ.
2.1 คาตอบแทน
คาตอบแทนการประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
เพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ.
3.1 คาตอบแทน
3.2 คาใชสอย
คาตอบแทนการประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
เพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับ รศ.
4.1 คาตอบแทน
4.2 คาใชสอย
คาตอบแทนการประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
เพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับ ศ.
5.1 คาตอบแทน
5.2 คาใชสอย
คาตอบแทนการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการ (ก.พ.ต. )
6.1 คาตอบแทน
6.2 คาใชสอย
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวนครั้ง

รวมทุกไตรมาส

2558
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
ปริมาณ งบประมาณ
ครั้ง/คน
610,000 2/2
120,000
(10/10)

2559
ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ
2/2
80,000 3/3
160,000

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
3/3
250,000

ครั้ง/คน
(10/30)

47,400

2/6

8,400

3/9

12,300

3/9

12,300

2/6

14,400

ครั้ง/คน
(6/48)

195,720

1/8

32,620

2/16

65,240

2/16

65,240

1/8

32,620

1/8

58,200
7,040
38,620

1/8

58,200
7,040
38,620

1/8

29,100
3,520
38,620

1/8

35,100
3,520
45,100

2/28

41,100
4,000
121,480

ครั้ง/คน
(3/24)
ครั้ง/คน
(1/8)
ครั้ง/คน
(8/112)

174,600
21,120
115,860

29,100
3,520

105,300
10,560
45,100
41,100
4,000
485,920
432,800
53,120
1,500,000

35,100
3,520

2/28

121,480
108,200
13,280
282,500

2/28

121,480
108,200
13,280
317,640

35,100
3,520

2/28

121,480
108,200
13,280
397,640

108,200
13,280
502,220
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ปริมาณหนวยตอ
รวมเปนเงิน
อัตราตอหนวย
รายการ
รายการ
งบประมาณ
(บาท)
ปริมาณ หนวย ปริมาณ หนวย
อัตรา หนวย
1. คาตอบแทนคาใชจายในการสนับสนุนการทําผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ. ระดับ รศ. และระดับ ศ.
610,000
งบดําเนินงาน
610,000
1.1 คาตอบแทน
6
คนๆ ละ
1 งวดๆ ละ 40,000 บาท
610,000
240,000
- คาตอบแทน คาใชจายในการสนับสนุน
การทําผลงานฯ ระดับ ผศ.
- คาตอบแทน คาใชจายในการสนับสนุน 3
คนๆ ละ
1 งวดๆ ละ 80,000 บาท
240,000
การทําผลงานฯ ระดับ รศ.
- คาตอบแทน คาใชจายในการสนับสนุน 1
คนๆ ละ
1 งวดๆ ละ 130,000 บาท
130,000
การทําผลงานฯ ระดับ ศ.
2. คาตอบแทนคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอนระดับ ผศ./
47,400
เอกสารคําสอน ระดับ รศ. /เอกสารคําสอน ระดับ ศ.
งบดําเนินงาน
47,400
6 ครั้งๆ ละ 3 คนๆ ละ
1,300 บาท
2.1 คาตอบแทน
47,400
23,400
- คาตอบแทนคณะอนุกรรมการ
ประเมินผลการสอนและเอกสาร
ประกอบการสอน ระดับ ผศ.
- คาตอบแทนคณะอนุกรรมการ
3 ครัง้ ๆ ละ 3 คนๆ ละ
1,500 บาท
13,500
ประเมินผลการสอนและเอกสาร
คําสอน ระดับ รศ.
- คาตอบแทนคณะอนุกรรมการ
1 ครั้งๆ ละ 3 คนๆ ละ
3,500 บาท
10,500
ประเมินผลการสอนและเอกสาร
คําสอน ระดับ ศ.
3. คาตอบแทนการประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ
195,720
ระดับ ผศ.
งบดําเนินงาน
195,720
3.1 คาตอบแทน
6 ครั้งๆ ละ 4 คนๆ ละ
1,000 บาท
174,600
- คาตอบแทนการประชุม
24,000
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานฯ ระดับ ผศ.
- คาตอบแทน (คาพาหนะ)
6
ครั้งๆ ละ 4
คนๆ ละ
1,000 บาท
24,000
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานฯ ระดับ ผศ.
- คาตอบแทนการอาน
6 ครั้งๆ ละ 3 คนๆ ละ
6,000 บาท
108,000
และประเมินผลงานฯ ระดับ ผศ.
- คาตอบแทนการประชุม
6 ครั้งๆ ละ 1 คนๆ ละ
1,000 บาท
6,000
สําหรับเลขานุการ ก.พ.ต.
- คาตอบแทนการประชุม
6 ครั้งๆ ละ 3 คนๆ ละ
700 บาท
12,600
สําหรับผูชวยเลขานุการ ก.พ.ต.

ลํา
ดับ

ปริมาณรายการ

หมาย
เหตุ
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ลํา
ดับ

รายการ

ปริมาณรายการ
ปริมาณ หนวย

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวย

รวมเปนเงิน
งบประมาณ
(บาท)
อัตรา หนวย
21,120
240 บาท
4,320

อัตราตอหนวย

3.2 คาใชสอย
- คาเบี้ยเลีย้ งสําหรับเจาหนาที่
6 ครั้งๆ ละ 3 คนๆ ละ
ปฏิบัติงาน ก.พ.ต. และพนักงาน
ขับรถยนต (เดินทางไปราชการ
เพื่อประชุมฯ ระดับ ผศ.)
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
6 ครั้งๆ ละ 10 คนๆ ละ
35 บาท
(คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
เพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานฯ
ระดับ ผศ.)
- คาน้ํามัน คาบํารุงรถยนต
6 ครั้งๆ ละ 1
คันๆ ละ
2,000 บาท
และคาทางดวน (รถยนตเดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุมคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมิน
ผลงานฯ ระดับ ผศ.)
- คาจางทําเลมเอกสาร (การประชุม
6 ครั้งๆ ละ 10 เลมๆ ละ
45 บาท
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อ
ทําหนาที่ประเมินผลงานฯ ระดับ ผศ.)
4. คาตอบแทนการประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ
ระดับ รศ.
งบดําเนินงาน
4.1 คาตอบแทน
3 ครั้งๆ ละ 4 คนๆ ละ
1,000 บาท
- คาตอบแทนการประชุม
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานฯ ระดับ รศ.
- คาตอบแทน (คาพาหนะ)
3
ครั้งๆ ละ 4
คนๆ ละ
1,000 บาท
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานฯ ระดับ รศ.
- คาตอบแทนการอาน
3 ครั้งๆ ละ 3 คนๆ ละ
8,000 บาท
และประเมินผลงานฯ ระดับ รศ.
- คาตอบแทนการประชุม
3 ครั้งๆ ละ 1 คนๆ ละ
1,000 บาท
สําหรับเลขานุการ ก.พ.ต.
- คาตอบแทนการประชุม
3 ครั้งๆ ละ 3 คนๆ ละ
700 บาท
สําหรับผูชวยเลขานุการ ก.พ.ต.
4.2 คาใชสอย
- คาเบี้ยเลีย้ งสําหรับเจาหนาที่
3 ครั้งๆ ละ 3 คนๆ ละ
240 บาท
ปฏิบัติงาน ก.พ.ต. และพนักงาน
ขับรถยนต (เดินทางไปราชการ
เพื่อประชุมฯ ระดับ รศ.)
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
3 ครั้งๆ ละ 10 คนๆ ละ
35 บาท
(คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
เพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานฯ
ระดับ รศ.)

2,100

12,000

2,700
115,860
115,860
105,300
12,000
12,000
72,000
3,000
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10,560
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ลํา
ดับ

รายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวย ปริมาณ หนวย
3 ครั้งๆ ละ 1
คันๆ ละ
ปริมาณรายการ

รวมเปนเงิน
งบประมาณ
(บาท)
อัตรา หนวย
2,000 บาท
6,000

อัตราตอหนวย

- คาน้ํามัน คาบํารุงรถยนต
และคาทางดวน (รถยนตเดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุมคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมิน
ผลงานฯ ระดับ รศ.)
- คาจางทําเลมเอกสาร (การประชุม
3 ครั้งๆ ละ 10 เลมๆ ละ
45 บาท
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อ
ทําหนาที่ประเมินผลงานฯ ระดับ รศ.)
5. คาตอบแทนการประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ
ระดับ ศ.
งบดําเนินงาน
1 ครั้งๆ ละ 4 คนๆ ละ
1,000 บาท
5.1 คาตอบแทน
- คาตอบแทนการประชุม
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานฯ ระดับ ศ.
- คาตอบแทน (คาพาหนะ)
1
ครั้งๆ ละ 4
คนๆ ละ
1,000 บาท
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานฯ ระดับ ศ.
- คาตอบแทนการอาน
1 ครั้งๆ ละ 3 คนๆ ละ 10,000 บาท
และประเมินผลงานฯ ระดับ ศ.
- คาตอบแทนการประชุม
1 ครั้งๆ ละ 1 คนๆ ละ
1,000 บาท
สําหรับเลขานุการ ก.พ.ต.
- คาตอบแทนการประชุม
1 ครั้งๆ ละ 3 คนๆ ละ
700 บาท
สําหรับผูชวยเลขานุการ ก.พ.ต.
5.2 คาใชสอย
- คาเบี้ยเลีย้ งสําหรับเจาหนาที่
1 ครั้งๆ ละ 5 คนๆ ละ
240 บาท
ปฏิบัติงาน ก.พ.ต. และพนักงาน
ขับรถยนต (เดินทางไปราชการ
เพื่อประชุมฯ ระดับ ศ.)
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
1 ครั้งๆ ละ 10 คนๆ ละ
35 บาท
(คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
เพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานฯ
ระดับ ศ.)
- คาน้ํามัน คาบํารุงรถยนต
1 ครั้งๆ ละ 1
คันๆ ละ
2,000 บาท
และคาทางดวน (รถยนตเดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุมคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมิน
ผลงานฯ ระดับ ศ.)
- คาจางทําเลมเอกสาร (การประชุม
1 ครั้งๆ ละ 10 เลมๆ ละ
60 บาท
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อ
ทําหนาที่ประเมินผลงานฯ ระดับ ศ.)
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ปริมาณหนวยตอ
รวมเปนเงิน
อัตราตอหนวย
รายการ
รายการ
งบประมาณ
(บาท)
ปริมาณ หนวย ปริมาณ หนวย
อัตรา หนวย
6. คาตอบแทนการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ต.)
485,920
งบดําเนินงาน
485,920
6.1 คาตอบแทน
8 ครั้งๆ ละ 1 (ประธาน 41,000 บาท
432,800
- คาตอบแทนการประชุม
328,000
5,000 บาท)
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
9 คนๆ ละ
ทางวิชาการ
(กรรมการ
4,000 บาท)
- คาตอบแทน (คาพาหนะ)
8 ครั้งๆ ละ 10 คนๆ ละ
1,000 บาท
80,000
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการ
- คาตอบแทนการประชุม
8 ครั้งๆ ละ 1 คนๆ ละ
1,000 บาท
8,000
สําหรับเลขานุการ ก.พ.ต.
- คาตอบแทนการประชุม
8 ครั้งๆ ละ 3 คนๆ ละ
700 บาท
16,800
สําหรับผูชวยเลขานุการ ก.พ.ต.
6.2 คาใชสอย
53,120
- คาเบี้ยเลีย้ งสําหรับเจาหนาที่
8 ครั้งๆ ละ 3 คนๆ ละ
240 บาท
5,760
ปฏิบัติงาน ก.พ.ต. และพนักงาน
ขับรถยนต (เดินทางไปประชุม
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการ)
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
8 ครัง้ ๆ ละ 16 คนๆ ละ
35 บาท
4,480
(คณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการ)
- คาน้ํามัน คาบํารุงรถยนต
8 ครั้งๆ ละ 1 คันๆ ละ
2,000 บาท
16,000
และคาทางดวน (เดินทางไปประชุม
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการ)
- คาจางทําเลมเอกสาร (การประชุม
8 ครั้งๆ ละ 16 เลมๆ ละ
60 บาท
7,680
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการ)
- คาจางทําเลมเอกสาร (การประชุม
8 ครั้งๆ ละ 15 เลมๆ ละ
60 บาท
7,200
สภาวิชาการ การขอความเห็น
การกําหนดตําแหนงทางวิชาการ)
- คาจางทําเลมเอกสาร (การประชุม
8 ครั้งๆ ละ 25 เลมๆ ละ
60 บาท
12,000
สภามหาวิทยาลัย การอนุมตั ิตําแหนง
และแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนง
ทางวิชาการ)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
1,500,000.-

ลํา
ดับ

ปริมาณรายการ
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8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. บุคลากรสายวิชาการตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของตนเองในการพัฒนาผลงาน
ทางวิชาการและการเขสูตําแหนงทางวิชาการ
2. บุคลากรสายวิชาการใหมีทักษะ ความรูและมีความเชี่ยวชาญ ในการเขียนแผนการสอน คําอธิบายรายวิชา
การเขียนเอกสารประกอบการสอน ตํารา และงานวิจัย ใหเปนรูปแบบเดียวกัน
3. บุคลากรสายวิชาการสามารถนําสงผลงาน เพื่อพัฒนาตนเองเขาสูตําแหนงวิชาการ ในระดับที่สูงขึ้นรอยละ
5 ตอ ปการศึกษา
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
1 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
1.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
1.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
1.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
2วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
2.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบบันทึกขอมูลนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย
2.2 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินในการเขารวมกิจกรรม
2.3 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสรุปผลการประเมินผูเขารวมประชุม
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162434207500 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดกองกลาง สํานักงานอธิการบดี
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการตอเนื่องจากปที่แลว คือ โครงการที่มีลักษณะตอเนื่องจากปที่ผานมา
อาจเปนโครงการที่ไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดียว
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา
ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูต ลอดชีวิต ที่มีมาตรฐาน คุณภาพ
เพื่อบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมคี วามสามารถในการ
พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ
ผลงานการใหบริการทางวิชาการ
1.จํานวนผูเขารับบริการ
2.จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม
3.จํานวนครู/ผูบริหารที่เขารับการพัฒนา
4.ความพึงพอใจของผูเขารับการพัฒนาและหนวยงานผูใชครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
6.ครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารับการพัฒนาภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
305,000 บาท
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี

1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ไดนําหลักการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม
ได แก ร ะบบการบริ ห ารทรั พยากรบุ คคลตามหลัก สมรรถนะและผลการปฏิบัติงานมาเปน แนวทางในการบริห าร
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งเปนระบบการสงเสริมใหคนดี คนเกง ไดมีโอกาสในการปฏิบัติงานอยางเต็มศักยภาพ และสามารถ
พัฒนาและรักษาใหคนดี คนเกง ใหอยูในระบบราชการ ดวยการสรางความกาวหนาที่ชัดเจนตามผลงานและสมรรถนะ
การปฏิบัติงานสอดคลองและมีความสมดุลระหวางหนาที่การงานและครอบครัว
การพั ฒ นาบุ คลากรเป น กระบวนการหนึ่งในการบริห ารงานบุคคลที่ตองดําเนิน การอยางตอเนื่องเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใหบุคลากร พรอมทั้งเสริมสรางความสามารถผลักดันและพัฒนาในทุกรูปแบบเหลานี้เปนกระบวนการที่
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทัศนคติใหบุคคลสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น กองกลาง สํานักงานอธิการบดี จึง
ขอเสนอโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดกองกลาง สํานักงานอธิการบดี มาเพื่ออนุมัติดําเนินการ
ตอไป
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรใหสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน ปรับเปลี่ยนทัศนคติและคานิยม
ไปสูการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานดวยศักยภาพสูงสุด เพื่อใหเปนองคกรแหงการเรียนรูและนําการเรียนรูไป
พัฒนาองคกร สามารถปฏิบัติภารกิจไดตามเปาหมาย
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ใหมีสมรรถนะดานความคิด มุงมั่น ที่จะ
เปนขาราชการที่ดี มีจิตสํานึกในการพัฒนาตนเองเพื่อรูวิธีคิดอยางเปนระบบ รูวิธีคิดที่ถูกตอง มีทักษะในการใช
ความคิด (Conceptual Skills) เพื่อการบริหารและการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ใหเปนผูปฏิบัติงานที่มีการทํางานเปนทีม
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิบัติงานดวยความรวดเร็วและรูจักปรับตัวรับการบริหารการเปลี่ยนแปลง
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4. เพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ใหมีสมรรถนะมุงผลสัมฤทธิ์ มุงมั่นที่จะ
เปนคนเกง มีทักษะในการบริหารและปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและ
ปฏิบัติงานตามโครงการ แผนงานภายใตยุทธศาสตร และมีความพรอมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหนวยงานตางๆ
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนที่....................................................................................................
กลยุทธที่ 11 .สรางความมั่นคงกาวหนาและสวัสดิการของบุคลากรของมหาวิทยาลัย
เปาประสงคที่ 1 ยกระดับศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน
ตัวชี้วัดที่ จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เขาสูตําแหนงตามสายงานอาชีพไดไมนอยกวา
รอยละ 60
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เขารับการพัฒนา
2. จํานวนบุคลากรบรรจุใหม

ปริมาณ
122
10

หนวยนับ
คน
คน/ครั้ง/
รุน
หนวยงาน

3. หนวยงานที่เขารวมกิจกรรม
8
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1. บุคลากรมีสมรรถนะดานความคิด มุงมั่น ที่จะเปนขาราชการที่ดี มีจิตสํานึกในการพัฒนาตนเอง
เพื่อรูวิธีคิดอยางเปนระบบ รูวิธีคิดที่ถูกตอง มีทักษะในการใชความคิด (Conceptual Skills) เพื่อการบริหาร
และการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
2.2. บุคลากรเปนผูปฏิบัติงานที่มีการทํางานเปนทีม มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิบัติงานดวยความ
รวดเร็วและรูจักปรับตัวรับการบริหารการเปลี่ยนแปลง
2.3. บุคลากรมีสมรรถนะมุงผลสัมฤทธิ์ มุงมั่นที่จะเปนคนเกง มีทักษะในการบริหารและปฏิบัติงาน
(Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริห ารและปฏิบัติงานตามโครงการ แผนงานภายใต
ยุทธศาสตร และมีความพร อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยางมีป ระสิทธิภ าพ รวมทั้งการบริหารและ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหนวยงานตางๆ
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ ......34.49......เปนเงิน........105,200.........บาท
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ ......32.75......เปนเงิน.........99,800..........บาท
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ .....32.78......เปนเงิน.......100,000..........บาท

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ

ลํา
ดับ

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

1. การจัดระบบงาน
กิจกรรมที่ 1.1 การจัดทําแผนกลยุทธดานการพัฒนา
บุคลากร
กิจกรรมที่ 1.2 การมอบหมายงาน การจัดทําคํารับรอง
การปฏิบัติงาน การจัดทําตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรมที่ 1.3 กิจกรรมการจัดฝกอบรม ปฐมนิเทศ
พนักงานบรรจุใหม เพื่อพัฒนาศักยภาพในการการเตรียม
ความพรอมในปฏิบัติงาน
2. การเรียนรูของบุคลากรและการสรางแรงจูงใจ
กิจกรรมที่ 2.1 กิจกรรมการพัฒนาระบบการเรียนรูของ
บุคลากร
กิ จ กรรมที่ 2.2 กิ จ กรรมส ง เสริ ม ความรู ทั ก ษะ และ
สมรรถนะในการทํางานของบุคลากร
กิ จ กรรมที่ 2.3 กิ จ กรรมการจั ด ฝ ก อบรม สั ม มนาเชิ ง
ปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในหนวยงาน
3. ความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร
กิ จ ก ร ร ม ที่ 3 . 1 โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร จั ด
สภาพแวดลอมการทํางาน และการเสริมสรางความผาสุก
ในองคกร
กิจกรรมที่ 3.2 การสนับสนุนและการสรางความพึงพอใจ
ของบุคลากร
หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส

2558

ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

25,050

25,050

30,000

15,000

10,350

10,350

29,800

29,800

125,000

25,000

34,800

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

2559

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

15,000

50,000

50,000

34,800

25,000

25,000

25,000

25,000

305,000

105,200

99,800

100,000

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
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รวมเปนเงิน
หมาย
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)
1 การจัดระบบงาน
65,400
กิจกรรมที่ 1.1 การจัดทําแผนกลยุทธดานการพัฒนาบุคลากร
25,050
งบดําเนินงาน
25,050
1.1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
25,050
- คาใชสอยและคาวัสดุ
1
ครั้ง
25,050
24,850 บาท
กิจกรรมที่ 1.2 การมอบหมายงาน การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน การจัดทําตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน
30,000
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
งบดําเนินงาน
30,000
1.2.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
30,000
- คาใชสอยและคาวัสดุ
1
ครั้ง
25,000 บาท
30,000
กิจกรรมที่ 1.3 กิจกรรมการจัดฝกอบรม ปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม เพื่อพัฒนาศักยภาพในการการ
10,350
เตรียมความพรอมในปฏิบัติงาน
งบดําเนินงาน
10,350
1.3.1 คาตอบแทน
4,800
- วิทยาการ
1
คน
8
ชั่วโมง
600 บาท
4,800
1.3.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
5,550
- คาอาหารวาง
15
คน
2
มื้อ
35 บาท
1,050
- คาอาหารกลางวัน
15
คน
1
มื้อ
100 บาท
1,500
- วัสดุ
1
ครั้ง
3,000 บาท
3,000

ลํา
ดับ

ปริมาณรายการ

2 การเรียนรูของบุคลากรและการสรางแรงจูงใจ

อัตราตอหนวย

กิจกรรมที่ 2.1 กิจกรรมการพัฒนาระบบการเรียนรูของบุคลากร
งบดําเนินงาน
2.1.1 คาตอบแทน
- วิทยาการ
1
คน
8
ชั่วโมง
600 บาท
2.1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาใชสอยและคาวัสดุ
1
ครั้ง
25,000 บาท
กิจกรรมที่ 2.2 กิจกรรมสงเสริมความรู ทักษะ และสมรรถนะในการทํางานของบุคลากร
งบดําเนินงาน
2.2.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาใชสอยและคาวัสดุ
1
ครั้ง
บาท
กิจกรรมที่ 2.3 กิจกรรมการจัดฝกอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายใน
หนวยงาน
งบดําเนินงาน
2.3.1 คาตอบแทน
- วิทยาการ
1
คน
8
ชั่วโมง
600 บาท
2.3.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาใชสอยและคาวัสดุ
บาท

189,600

29,800
29,800
4,800
4,800
25,000
25,000
125,000
125,000
125,000
125,000
34,800
34,800
4,800
4,800
30,000
30,000

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ลํา
ดับ

รายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
ปริมาณรายการ

3 ความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)

อัตราตอหนวย

กิจกรรมที่ 3.1 โครงการพัฒนาระบบ การจัดสภาพแวดลอมการทํางาน และการเสริมสรางความผาสุก
ในองคกร
งบดําเนินงาน
1. คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาใชสอยและคาวัสดุ
บาท
กิจกรรมที่ 3.2 การสนับสนุนและการสรางความพึงพอใจของบุคลากร
งบดําเนินงาน
1. คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาใชสอยและคาวัสดุ
บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน
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50,000
25,000

25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000

305,000

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ไดพัฒนาสมรรถนะดานความคิด มุงมั่น ที่จะเปนขาราชการที่ดี มีจิตสํานึก
ในการพัฒนาตนเองเพื่อรูวิธีคิดอยางเปนระบบ รูวิธีคิดที่ถูกตอง มีทักษะในการใชความคิด (Conceptual Skills) เพื่อ
การบริหารและการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
2. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ไดรับการปฏิบัติงานที่มีการทํางานเปนทีม มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
ปฏิบัติงานดวยความรวดเร็วและรูจักปรับตัวรับการบริหารการเปลี่ยนแปลง
3. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ไดเพิ่มสมรรถนะมุงผลสัมฤทธิ์ มุงมั่นที่จะเปนคนเกง มีทักษะในการบริหาร
และปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการ แผนงานภายใต
ยุทธศาสตร และมีความพรอมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการบริหารและปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลักของหนวยงานตางๆ
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
10.1.1 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เขาสูตําแหนงตามสายงานอาชีพไดไมนอยกวารอยละ 60
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินโครงการ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
1010200 สํานักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน
162434207600 งานบริหารจัดการกองนโยบายและแผน
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:
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ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบดําเนินงาน
100,000
กองนโยบายและแผน ผูร ับผิดชอบ นางสาวเพลินตา โมสกุล ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน

1. หลักการและเหตุผล
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี เปนหนวยงานสนับสนุนภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีหนาที่หลักในการจัดทําแผน การจัดทํางบประมาณ การติดตามและประเมินผล การรายงาน
ผลการดําเนินงานตางๆ การจัดทําสถิติการศึกษาและสารสนเทศ การประกันคุณภาพการศึกษา และการดําเนินงาน
วิเทศสัมพันธ เพื่อใหการปฏิบัติงานมีการพัฒนางานใหเกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดตอมหาวิทยาลัย
ซึ่งจะนํางบประมาณที่ไดรับจัดสรรมาสนับสนุนงานตางๆ ภายในกองนโยบายและแผน โดยจะปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงานที่มีความบกพรองในปที่ผานมา นั้น
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหบุคลากรภายในกองนโยบายและแผนมีวัสดุ/อุปกรณเพียงพอในการปฏิบัติงาน
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป. ตัวชีว้ ัดที่ 2 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
 สกอ.องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบันและ
เอกลักษณของสถาบัน
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนามาหวิทยาลัยเพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่น
กลุยุทธที่ 1 เขาใจ
กลยุทธที่ 2 ใกลชิด
กลยุทธที่ 3 เปนที่พึ่งของสังคม

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
ปริมาณ
1 มีวัสดุ/อุปกรณเพียงพอตอการปฏิบัติงานของบุคลากรกองนโยบาย
6
และแผน
2 มีรายงานผลการดําเนินงานไมนอยกวา 4 รายงาน
4
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรกองนโยบายและแผนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ 29.07
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ 33.17
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ 19.38
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ 19.38

เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน

30,000 บาท
33,200 บาท
20,000 บาท
20,000 บาท
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หนวยนับ
งาน
รายงาน

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ

ลํา
ดับ
1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
การบริหารงานกองนโยบายและแผน
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส

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
103,200
30,000
33,200
20,000
20,000
103,200
30,000
33,200
20,000
20,000

ปริมาณ งบประมาณ
6 งาน

2558

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
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ปริมาณหนวยตอ
อัตราตอ
รวมเปนเงิน
หมาย
รายการ
หนวย
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย (บาท)
1 กิจกรรมการบริหารงานกองนโยบายและแผน
งบดําเนินงาน
100,000
1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
97,200
- คาวัสดุสํานักงาน
53,200
- คาซอมแซมครุภณ
ั ฑ
44,000
1.2 คาสาธารณูปโภค
6,000
- คาโทรศัพท 1 หมายเลข
12
เดือน
500 บาท
6,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
103,200
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน
ปริมาณรายการ

ลํา
ดับ

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
กองนโยบายและแผน มีผลการดําเนินงานที่สนันสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
รวดเร็ว ทันเวลา มากขึ้น
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
10.1.1 จํานวนบุคลากรกองนโยบายและแผนไดรับการสนับสนุนวัสดุอุ/ปกรณ ในการปฏิบัติงาน
10.1.2 รอยละความพึงพอใจของผูมารับบริการไมนอยกวารอย 50
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการ
9.3.2. การสํารวจขอมูล โดยใชแบบตรวจสอบรายการวัสดุ/อุปกรณ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
162434207700 โครงการพัฒนาบุคลากรกองนโยบายและแผน
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:
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ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบดําเนินงาน
30,000
กองนโยบายและแผน ผูร ับผิดชอบ นางสาวเพลินตา โมสกุล ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน

1. หลักการและเหตุผล
กองนโยบายและแผน สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี ซึ่ ง มี ง านต า งๆ จํ า นวน 6 งาน มี บุ ค ลากรจํ า นวน 12 คน
ในฐานนะเปนหนวยงานสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีหนาที่หลักในการ
จัดทําแผน การจัดทํางบประมาณ การติดตามและประเมินผล การรายงานผลการดําเนินงานตางๆ การจัดทําสถิติ
การศึ ก ษาและสารสนเทศ การประกั น คุ ณภาพการศึ ก ษา และการดํา เนิ น งานวิ เ ทศสั ม พั น ธ ซึ่ งการปฏิ บั ติ ง าน
ในหนาที่มีความแตกตางกันไป และเพื่อใหการปฏิบัติงานของบุคลากรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
กองนโยบายและแผน จึงเห็นถึงความจําเปนในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีความชํานาญในสายงาน
ของตนเองและเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการพัฒนางานของมหาวิทยาลัยตอไป
2. วัตถุประสงค
1.เพื่อใหบุคลากรกองนโยบายและแผนไดรับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน
2.เพื่อใหบุคลากรกองนโยบายและแผนมีความรู ความเขาใจ และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สกอ. ตัวบงชี้ 2.4 การพัฒนาอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนที่ 2 เรงรัดแกไขปญหาสําคัญเรงดวน
กลยุทธที่ 11 สรางความมั่นคงกาวหนาและสวัสดิการของบุคลากรมหาวิทยาลัย
เปาประสงคที่ 1 ยกระดับศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน
ตัวชี้วัดที่ 11.1 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เขาสูตําแหนงตามสายงานอาชีพไมนอยกวา
รอยละ 60

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
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5. เปาหมาย
1. เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
ปริมาณ หนวยนับ
1 บุคลากรกองนโยบายและแผนไดรับการพัฒนา
12
คน
2. เปาหมายเชิงคุณภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากรกองนโยบายและแผนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ 100 เปนเงิน 30,000 บาท

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ

ลํา
ดับ
1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
กิจกรรมการประชุม/สัมมนา/อบรม/ศึกษาดูงาน
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ
12 คน

30,000

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

2559

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ
30,000
30,000

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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ปริมาณหนวยตอ อัตราตอ รวมเปนเงิน
หมาย
รายการ
หนวย
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย (บาท)
1 กิจกรรมการประชุม/สัมมนา/อบรม/ศึกษาดูงาน
30,000
งบดําเนินงาน
30,000
1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
30,000
- คาเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ เชารถ
30,000
30,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ลํา
ดับ

ปริมาณรายการ

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
บุคลากรกองนโยบายและแผน ไดรับการพัฒนาการและมีศักยภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 จํานวนบุคลากรกองนโยบายและแผนไดรับการการพัฒนาไมนอยกวารอยละ 80
9.1.2 บุคลากรกองนโยบายและแผนมีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 80
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
9.3.2. การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการ
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162434207800 โครงการขยายเครือขายความรวมมือกับตางประเทศ
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการใหม คือ โครงการที่จัดทําขึ้นใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ
ภายในปเดียว
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรที่ 1 การฟนฟูความเชือ่ มั่นและเรงรัดการวางรากฐานที่ดขี องประเทศ
แผนงบประมาณ:
1.11 การสงเสริมบทบาทและกรใชโอกาสในการขาสูประชาคมอาเซียน
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการเสริมสราง
ความสัมพันธ และพัฒนาความรวมมือกับประเทศในภูมภิ าค
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการเสริมสราง
ความสัมพันธ และพัฒนาความรวมมือกับประเทศในภูมภิ าค
ผลผลิต:
โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:
1.จํานวนนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปเขารับการอบรมดาน
ภาษา การแลกเปลีย่ นอาจารยและนักศึกษา
2.ผูเขารวมโครงการมีทักษะดานภาษาเพิ่มขึ้น
งบประมาณหมวดรายจาย:
งบดําเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
250,000
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:
ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน

1. หลักการและเหตุผล
นโยบายด า นการพั ฒ นามาตรฐานการศึกษาของประเทศ ไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนิน งานที่สําคัญ
ประการหนึ่ง คือ การสงเสริมความรวมมือดานการศึกษาและการวิจัยกับองคกร/สถาบันการศึกษาตางประเทศ
เปาหมายที่สําคัญในการทําใหเกิดความรวมมือระหวางกลุม มีหลายกิจกรรม เชน กิจกรรมความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางมหาวิทยาลัย การแลกเปลี่ยนบุคลากร/นักศึกษา การรวมพัฒนางานวิจัย การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อ
กระชับความสัมพันธอยางยั่งยืน การสงเสริมความเขาใจอันดีที่จะนําไปสูการพัฒนาและสงเสริมความรวมมือทาง
วิชาการระหวางมหาวิทยาลัยทั้งในและตางประเทศ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรเพื่อใหมีความรูความสามารถดาน
ภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะทักษะทางภาษาอังกฤษ กิจกรรมดังกลาวจึงเปนสิ่งที่สําคัญตอการรองรับความเปนสากล
ในอนาคต
เพื่ อให บ รรลุ ตามพั น ธกิ จ ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏ พระนครศรีอยุธ ยา งานวิเ ทศสั มพัน ธ จึงได จัดทํ า
โครงการขยายเครือขายความรวมมือกับตางประเทศ โดยมีกิจกรรมตางๆ เพื่อดําเนินการตามเปาหมายที่วางไว
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อขยายความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศโดยเฉพาะในกลุมประเทศสมาชิกASEAN ใน
หลากหลายดาน สงเสริมความเข็มแข็งทางวิชาการดานภาษาอังกฤษ
2. เพื่อสรางความเขมแข็งทางวิชาการในระดับ ASEAN และนานาชาติ
3. เพื่อประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยใหเปนที่รูจักในระดับนานาชาติ
4. เพื่อเพิ่มพูนและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมทั้งประสบการณดานนโยบายและความเคลื่อนไหวดานการ
ตางประเทศ
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3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สกอ.
องคประกอบที่ 4 อาจารย
ตัวบงชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ 17 การเสริมสรางบทบาท ศักยภาพในอาเซียนและสากล
เปาประสงคที่ 1 ยกระดับมหาวิทยาลัยใหมีการพัฒนาสูสากล
เปาประสงคที่ 2 มหาวิทยาลัยเปนผูนําดานอาเซียนศึกษาในทองถิ่น
ตัวชี้วัดที่ 17.1 จํานวนเครือขายกับมหาวิทยาลัยตางประเทศหรือจํานวน
ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับตางประเทศหรือกลุมประเทศอาเซียนเพิ่มขึ้น
17.3 ระดับความสําเร็จในการเปนผูนําดานอาเซียนศึกษาทองถิ่น
17.4 จํานวนรายวิชาดานอาเซียนศึกษาเพิ่มขึ้น
17.5 จํานวนเครือขาย/โครงการหรือกิจรรมความรวมมือกับ
ตางประเทศหรือกลุม ประเทศอาเซียนเพิ่มขึ้น
4. เครือขายความรวมมือ
 มีเครือขาย
 มีเครือขายเดิม

Victoria University of Wellington ประเทศนิวซีแลนด
ศูนยวัฒนธรรมสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแหงอิหราน

5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1
ขยายเครือขายความรวมมือกับตางประเทศ

ปริมาณ
1

หนวยนับ
ป งปม.

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ระดับความสําเร็จการพัฒนาสถาบันสูสากล
2.2 รอยละของจํานวนเครือขายความรวมมือกับตางประเทศ
2.3 รอยละความสําเร็จการทําโครงการ/กิจกรรมกับมหาวิทยาลัยเครือขาย
a. ระดับความพึงพอใจในการขยายเครือขายความรวมมือกับตางประเทศ
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ ......76...........เปนเงิน........ 190,000..............บาท
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจายรอยละ .... 24……...เปนเงิน..........60,000………….... บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
รวมทุกไตรมาส
ลํา
ดับ
1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
ขยายเครือขายความรวมมือกับตางประเทศ

รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

ปริมา
ณ
1
ป งปม.

2558
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)

งบประมา
ณ
ปริมาณ งบประมา
ณ
250,000
190,000
250,000

190,000

2559
ไตรมาส 2 (ม.ค.ไตรมาส 3 (เม.ย.ไตรมาส 4 (ก.ค.มี.ค.)
มิ.ย.)
ก.ย.)
ปริมา งบประมาณ ปริมา งบประมาณ ปริมา งบประมา
ณ
ณ
ณ
ณ
60,000
60,000
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ

รวมเปน
ลํา
เงิน
หมาย
รายการ
ดับ
งบประมา เหตุ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
ณ(บาท)
1 กิจกรรมขยายเครือขายความรวมมือกับตางประเทศ
250,000
งบดําเนินงาน
250,000
คาใชสอยและคาวัสดุ
250,000
- คาใชจายในการเดินทาง
250,000
ไปตางประเทศ ,คาเบี้ย
เลี้ยง,คาเลี้ยงตอนรับ ,คา
พาหนะ,คาอาหาร,
คาอาหารวางและและ
เครื่องดื่ม,คาของที่ระลึก,
คาลงทะเบียน,คาใชสอย
และวัสดุ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
250,000
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
ปริมาณรายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
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อัตราตอ
หนวย

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. มหาวิทยาลัยมีเครือขายความรวมมือกับตางประเทศเพิ่มขึ้น
2. ไดรับความพึงพอใจจากผูแทนสถาบันที่เปนเครือขายของมหาวิทยาลัย
3. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาสูความเปนสากล
4. ประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยใหเปนที่รูจักในระดับนานาชาติ
5. มีการจัดทําโครงการ/กิจกรรมรวมกับมหาวิทยาลัยในเครือขาย
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1จํานวนบันทึกความรวมมือที่เพิ่มขึ้นกับตางประเทศ (MOU) เพื่อเพิ่มศักยภาพและเสริมสราง
ความเขมแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
9.1.2 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูสากล
9.1.3 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดทํารวมกับมหาวิทยาลัยในเครือขายในตางประเทศ
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบแบบการรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ
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162434207900 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการใหม คือ โครงการที่จัดทําขึ้นใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการได
เสร็จภายในปเดียว
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีศักยภาพสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ
เพื่อผลิตกําลังคนที่มคี ณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบดําเนินงาน
1,232,310 บาท
งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน

1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ. 2542 แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545 ได กํ า หนด
จุด มุ ง หมายและหลั กการของการศึ ก ษาที่ มุ ง เน น คุ ณภาพและมาตรฐาน โดยกํ า หนดรายละเอี ย ดไว ในหมวด 6
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบดวย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบการ
ประกันคุณภาพภายนอก” เพื่อเปนกลไกการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา กฎกระทรวงวา
ดวยระบบหลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามที่กําหนดในกฏกระทรวง และใหถือวาการ
ประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง มีการจัดทํา
รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ
สภามหาวิทยาลัย เผยแพรผลการประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกตอไป
งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน ไดดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบและกลไก
ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเนื่อง ตามขั้นตอน ไดมีการประกันคุณภาพในทุกระดับของหนวยงาน
รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เปนประจําทุกปการศึกษา งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน
จึงจัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2558 ขึ้น ทั้งในระดับหลักสูตร คณะ/
สํา นั ก/สถาบั น และมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ตรวจติ ดตามผลการดํา เนิน งานของหลัก สูต ร คณะ/สํา นัก /สถาบั น และ
มหาวิทยาลัย และนําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาพัฒนางานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ใหมีประสิทธิภาพไดตามมาตรฐานของ สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร. และเปนการเตรียมความ
พรอมรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกตอไป ซึ่งการจัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ครั้งนี้ แบงเปน 3 กิจกรรมดังนี้
1.กิจกรรมที่ 1 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตร ระหวางวันที่
4-15 กรกฎาคม 2559
2.กิจกรรมที่ 2 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2558 ระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน
ระหวางวันที่ 1-11 สิงหาคม 2559
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3. กิจกรรมที่ 3 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2558 ระดับมหาวิทยาลัย ระหวาง
วันที่ 5-7 กันยายน 2559
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อตรวจติดตามผลการดําเนินงานตามองคประกอบตัวบงชี้ของหลักสูตร คณะ/สํานัก/สถาบัน และ
มหาวิทยาลัย
2. เพื่อใหหลักสูตร คณะ/สํานัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย ทราบผลการดําเนินงานตามองคประกอบ
และตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายใน
3. เพื่ อพั ฒ นางานดา นการประกั นคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตร คณะ/สํานัก/สถาบัน และ
มหาวิทยาลัย ใหมีคุณภาพและยกระดับคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐาน
4. เพื่อเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกตอไป
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สกอ.
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบงชี้ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจกลุมสถาบัน และเอกลักษณของสถาบัน
ตัวบงชี้ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ
ตัวบงชี้ 5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
 สมศ.
ตัวชี้วัดที่ 15 ผลการประเมินคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด
4. เครือขายความรวมมือ
 มีเครือขาย
 มีเครือขายเดิม

1. นักศึกษา และคณาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. เครือขายทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ
3. เครือขายนักวิชาการในทองถิ่นพระนครศรีอยุธยา
4. เครือขายประกันคุณภาพ 11 สถาบัน, เครือขายกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร, เครือขายกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ, เครือขายกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1.1 จํานวนกิจกรรม
1.2 จํานวนผูเขารวมกิจกรรม

ปริมาณ หนวยนับ
3
กิจกรรม
230
คน
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2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2558 ตามองคประกอบตัวบงชี้ของหลักสูตร
คณะ/สํานัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย เปนไปตามเกณฑ สกอ. กําหนด ในระดับดีขึ้นไป
2.2 หลักสูตร คณะ/สํานัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย ไดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปการศึกษา 2558 และทราบผลการดําเนินงานตามองคประกอบตัวบงชี้ รอยละ 100
2.3 งานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตร คณะ/สํานัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัยมี
คุณภาพและยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ไดมาตรฐาน รอยละ 100
2.4 มหาวิทยาลัยมีความพรอมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอยละ 100
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ 100 เปนเงิน 1,232,310 บาท
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ

กิจกรรมที่ 1 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 1 ครั้ง
ภายใน ปการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตร ระหวาง
วันที่ 4-15 กรกฎาคม 2559
กิจกรรมที่ 2 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 1 ครั้ง
ภายใน ปการศึกษา 2558 ระดับคณะ/สํานัก/
สถาบัน ระหวางวันที่ 1-11 สิงหาคม 2559
กิจกรรมที่ 3 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 1 ครัง้
ภายใน ปการศึกษา 2558 ระดับมหาวิทยาลัย
ระหวางวันที่ 5-7 กันยายน 2559
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

งบประมาณ

967,720

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

1 ครั้ง

967,720

176,880

1 ครั้ง

176,880

87,710

1 ครั้ง

87,710

1,232,310

1,232,310
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
ปริมาณรายการ

อัตราตอหนวย
อัตรา

หนวย

กิจกรรมที่ 1 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตร
งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน
-ประธานกรรมการ
52 หลักสูตร
1
คน
6,000 บาท
(บุคคลภายนอก)
-กรรมการ (บุคคลภายนอก)
52 หลักสูตร
1
คน
4,000 บาท
-กรรมการ (บุคคลภายใน)
52 หลักสูตร
1
คน
1,000 บาท
-กรรมการและเลขานุการ
52 หลักสูตร
1
คน
1,000 บาท
(บุคคลภายใน)
1.2 คาใชสอย
-คาพาหนะคณะกรรมการ
52 หลักสูตร
2
คน
2,000 บาท
ประเมิน (บุคคลภายนอก)
-คาอาหาร
52 หลักสูตร
3
คน
300
บาท
-คาอาหารวาง
2
มื้อ
156
คน
35
บาท
-คาที่พักคณะกรรมการ
52 หลักสูตร
1
คืน
1,500 บาท
ประเมิน (บุคคลภายนอก)
กิจกรรมที่ 2 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2558 ระดับคณะ/สํานัก/
สถาบัน
งบดําเนินงาน
2.1 คาตอบแทน
-ประธานกรรมการ
8 หนวยงาน 1
คน
6,000 บาท
(บุคคลภายนอก)
-กรรมการ (บุคคลภายนอก)
8 หนวยงาน 1
คน
4,000 บาท
-กรรมการ (บุคคลภายใน)
8 หนวยงาน 1
คน
500
บาท
-กรรมการและเลขานุการ
8 หนวยงาน 1
คน
500
บาท
(บุคคลภายใน)
-ผูใหสัมภาษณประกอบการ
32
คน
1
คน
500
บาท
ประเมิน (บุคคลภายนอก)
2.2 คาใชสอย
-คาพาหนะคณะกรรมการ
ประเมิน (บุคคลภายนอก)
ระดับคณะ

4

หนวยงาน

1

คน

2,000

บาท
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รวมเปนเงิน
งบประมาณ
(บาท)

967,720
967,720
624,000
312,000
208,000
52,000
52,000
343,720
208,000
46,800
10,920
78,000
176,880
176,880
104,000
48,000
32,000
4,000
4,000
16,000
72,880
8,000

หมาย
เหตุ
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ลํา
ดับ

รายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
ปริมาณรายการ

อัตราตอหนวย
อัตรา

หนวย

-คาพาหนะคณะกรรมการ
4 หนวยงาน 1
คน
2,000 บาท
ประเมิน (บุคคลภายนอก)
ระดับสํานัก/สถาบัน
-คาอาหารกลางวันผูให
1
มื้อ
32
คน
100
บาท
สัมภาษณ
-คาอาหารวางผูใหสัมภาษณ
1
มื้อ
32
คน
35
บาท
-คาอาหารเชา กลางวัน เย็น
2
วัน
16
คน
300
บาท
ระดับคณะ
-คาอาหาร ระดับสํานัก/
2
วัน
16
คน
300
บาท
สถาบัน
-คาอาหารวาง ระดับคณะ
4
มื้อ
16
คน
35
บาท
-คาอาหารวาง ระดับสํานัก/
2
มื้อ
16
คน
35
บาท
สถาบัน
-คาที่พักคณะกรรมการ
4
คณะ
2
คืน
1,500 บาท
ประเมิน (บุคคลภายนอก)
ระดับคณะ
-คาที่พักคณะกรรมการ
4 หนวยงาน 2
คืน
1,500 บาท
ประเมิน (บุคคลภายนอก)
ระดับสํานัก/สถาบัน
กิจกรรมที่ 3 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2558 ระดับมหาวิทยาลัย
งบดําเนินงาน
3.1 คาตอบแทน
-ประธานกรรมการ
1
คน
1
ครั้ง 14,000 บาท
(บุคคลภายนอก)
-กรรมการ(บุคคลภายนอก)
3
คน
1
ครั้ง 10,000 บาท
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รวมเปนเงิน
งบประมาณ
(บาท)

8,000

3,200
1,120
9,600
9,600
2,240
1,120
24,000
6,000
87,710
87,710
54,000
14,000
30,000

-กรรมการ(บุคคลภายใน)

1

คน

1

ครั้ง

1,000

บาท

1,000

-กรรมการและเลขานุการ
(บุคคลภายใน)
-ผูใหสัมภาษณ(บุคคลภายนอก)

1

คน

1

ครั้ง

1,000

บาท

1,000

16

คน

1

ครั้ง

500

บาท

8,000

3.2 คาใชสอย
-คาอาหารคณะกรรมการ
-คาที่พักคณะกรรมการ
(บุคคลภายนอก)
-คายานพาหนะคณะกรรมการ

5
4

คน
คน

3
3

วัน
คืน

300
1,500

บาท
บาท

33,710
4,500
18,000

4

คน

1

ครั้ง

2,000

บาท

8,000

หมาย
เหตุ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ลํา
ดับ

รายการ

ประเมินคุณภาพการศึกษา
(บุคคลภายนอก)
-คาอาหารกลางวัน
ผูใหสัมภาษณ
-คาอาหารวางผูใหสัมภาษณ
-คาอาหารวางคณะกรรมการ
ประเมิน

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
ปริมาณรายการ
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อัตรา

หนวย

รวมเปนเงิน
งบประมาณ
(บาท)

อัตราตอหนวย

16

คน

1

วัน

100

บาท

1,600

16
5

คน
คน

1
6

วัน
มื้อ

35
35

บาท
บาท

560
1,050

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการเฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน

1,232,310

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1 มี ผลการประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษาภายใน ปการศึกษา 2558 ตามองคป ระกอบตัวบงชี้ของหลักสูตร
คณะ/สํานัก/สถาบัน เปนไปตามเกณฑ สกอ. กําหนด
2 หลักสูตร และ คณะ/สํานัก/สถาบัน ไดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2558
และทราบผลการดําเนินงานทุกองคประกอบ และตัวบงชี้
3 งานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตร คณะ/สํานัก/สถาบัน มีคุณภาพและยกระดับ
คุณภาพการศึกษาที่ไดมาตรฐาน
4 มหาวิทยาลัยมีความพรอมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
1.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2558 ตามองคประกอบ และตัวบงชี้ของ
หลักสูตร คณะ/สํานัก/สถาบัน เปนไปตามเกณฑ สกอ. กําหนด
1.2 หลั ก สู ต ร และ คณะ/สํ า นั ก /สถาบั น ได รั บ การตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
ปการศึกษา 2558 และทราบผลการดําเนินงานตามองคประกอบ และตัวบงชี้
1.3 งานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตร คณะ/สํานัก/สถาบัน มีคุณภาพและ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ไดมาตรฐาน
2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
2.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
3.1 ผลการดําเนินงานตัวบงชี้ทุกองคประกอบ
3.2 รายงานผลการดําเนินตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

หมาย
เหตุ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
1010300 สํานักงานอธิการบดี กองบริการการศึกษา
162434208000 การบริหารจัดการเรียนการสอน ภาคปกติ
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:
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ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานทางการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบดําเนินงาน
125,000 บาท
กองบริการการศึกษา / นางลักขณา เตชวงษ

1. หลักการและเหตุผล
กองบริการการศึกษา เปนหนวยงานภายในสํานักงานอธิการบดี มีพันธกิจในการสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนการพัฒนางานประมวล การสนับสนุนขอมูลทางการศึกษาและการใหบริการแกนักศึกษา อาจารย และ
บุคลากร ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งพันธกิจดังกลาว เปนงานที่ตองจัดทําขอมูล การติดตอประสานงาน
การออกเอกสารต า งๆ จํ า นวนมาก และการไปราชการเพื่อติ ดตอ ประสานงานกับ หนว ยงานต างๆ เกี่ ย วกั บ
การศึกษา ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินงานของกองบริการการศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย จึงจําเปนตองจัดเตรียม
ทรัพยากรเพื่อใชปฏิบัติ ใหเหมาะสมและพรอมใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหการสนับการการจัดเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค

เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาคปกติ

3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
 สกอ.
องคประกอบที่ 2 ตัวบงชี้ 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอม
การเรียนรู
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
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 สมศ.
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ ...............................................................................................................................
เปาประสงคที่ ........................................................................................................................
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1.1 จํานวนนักศึกษาภาคปกติลงทะเบียน
1.2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
1.3 จํานวนนักศึกษาเขาใหม ป 2559

ปริมาณ
5,600
1,100
1,600

หนวยนับ
คน
คน
คน

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 จัดตารางเรียน ตารางสอน และการประมวลผลการศึกษาของนักศึกษา ไดอยางถูกตองมีประสิทธิภาพ
2.2 นักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนทีกําหนด
2.3 นักศึกษาเขาใหมทุกคนมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ

36.88 เปนเงิน
12.72 เปนเงิน
27.20 เปนเงิน
23.20 เปนเงิน

46,100 บาท
15,900 บาท
34,000 บาท
29,000 บาท

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1
2
3
4
5

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
การบริหารจัดการเรียนการสอน ภาคปกติ
จัดซื้อวัสดุสํานักงาน
ไปประชุม/ไปราชการ/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
คาสาธารณูปโภค/โทรศัพท/แสตมป
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จัดซื้อครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง
4 ครั้ง
12 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

33,200
36,000
30,000
15,000
10,800
125,000

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

3
1

23,300
2,000
10,000
10,800
46,100

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
1
1
3

9,900
2,000
4,000
15,900

2559

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
2
3

30,000
4,000
34,000

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
1
3
1

2,000
12,000
15,000
29,000

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ปริมาณหนวยตอ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
1 การบริหารจัดการเรียนการสอน ภาคปกติ
ปริมาณรายการ

ลํา
ดับ

งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน
- การปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ
1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
- จัดซื้อวัสดุ
- ไปประชุม/ไปราชการ/
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดู
งาน
1.3 คาสาธารณูปโภค
- คาสาธารณูปโภค/
โทรศัพท/แสตมป
งบลงทุน
1.4 ครุภัณฑ
- เกาอี้สํานักงาน
- ตูเหล็กเก็บแฟมชนิด
- ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก

1
1
4

12

1
2
1

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

ครั้ง

ตัว
ใบ
ใบ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน
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รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)

อัตราตอหนวย

15,000 บาท

125,000
114,200
15,000
15,000

33,200 บาท
9,000 บาท

69,200
33,200
36,000

2,500 บาท

30,000
30,000

2,300 บาท
2,500 บาท
3,500 บาท

10,800
2,300
5,000
3,500

125,000

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1 มีวัสดุเอกสารการสอน อุปกรณการสอน เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนอยางเพียงพอและ
เหมาะสม
8.2 มีครุภัณฑเพื่อใชในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยางเพียงพอและเหมาะสม
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 ผูเขารับบริการมีความพึงพอใจในการเขารับบริการ รอยละ 80
9.1.2 มีครุภัณฑเพียงพอตอการใชงาน
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบบันทึกขอมูลนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย
9.3.2. การสํารวจขอมูลโดยใชแบบประเมินในการเขารวมกิจกรรม
9.3.3. การสํารวจขอมูลโดยใชแบบบันทึกขอมูลครุภัณฑ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
162434208100 งานบริหารจัดการเรียนการสอน ภาคปกติ
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:
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ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบดําเนินงาน
1,032,130 บาท
กองบริการการศึกษา / นางลักขณา เตชวงษ

1. หลักการและเหตุผล
ตามประกาศคณะกรรมการการอุ ดมศึกษา เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบคุณวุฒิร ะดับ อุดมศึกษา
แห งชาติ พ.ศ.2552 กํ า หนดให ส ถาบั น อุ ดมศึกษาบริห ารจัดการหลักสูตรเพื่อใหไดบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่งตองมีการดําเนินการพัฒนาอาจารยทั้ง
ดานวิชาการ วิธีการสอน การวัดผลอยางนอยๆ 5 ปนั้น เพื่อใหการบริการจัดการ การเรียนการสอนโดยเฉพาะ
อยางยิ่งหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยมีความคลองตัว และมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน การ
จัดทําสื่อการสอน เอกสารคําสอน ตลอดจนเอสารการประเมินผลการศึกษา ใหครบถวนเพียงพอและเหมาะสมกับ
กับสมกับนักศึกษา อันจะสงผลใหการจัดการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตร จึงจําเปนตองมีการ
ดําเนินการบริหารคาใชจายเพื่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
2. วัตถุประสงค
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหมวดศึกษาทั่วไปใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สกอ.
องคประกอบที่ 2

ตัวบงชี้ 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอม
การเรียนการรู
ตัวบงชี้ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ์ ผลการเรียน
ตามคุณลักษณะของบัณฑิต
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เปาประสงคที่ ........................................................................................................................
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1 จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ปริมาณ
5,600

| 386

หนวยนับ
คน

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ถูกตองเปนไปตามโครงสรางที่หลักสูตรกําหนด นักศึกษา
สําเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนที่กําหนด
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ ....1.94......เปนเงิน......20,000....บาท
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ .....29.06......เปนเงิน.....300,000....บาท
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ ......69........เปนเงิน....712,130....บาท

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ

งานจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคปกติ
1

งานจัดการศึกษา

รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

2

1,032,130
1,032,130

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
20,000
20,000

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

300,000
300,000

2559

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

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
1

712,130
712,130

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ปริมาณหนวยตอ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
1 งานจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคปกติ
งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน
- คาตอบแทน
1.5 คาใชสอยและวัสดุ
- คาวัสดุ
- คาใชสอย

ลํา
ดับ

ปริมาณรายการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน
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รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)
1,032,130
1,032,130
400,000
400,000
632,130
622,130
10,000
1,032,130

อัตราตอหนวย

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1 ผูรับบริการมีความพึงพอใจในการเขารับบริการดานสิ่งสนับสนุน
8.2 นักศึกษาไดรับการพัฒนาผานกระบวนการจัดการเรียนการสอนจากผูเชี่ยวชาญ การศึกษาตามแผนที่
กําหนด
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไปตามโครงสรางที่กําหนด
9.1.2 นักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนที่กําหนด
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบบันทึกขอมูลนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย
9.3.2. การสํารวจขอมูลโดยใชแบบแบบประเมินในการเขารวมกิจกรรม
9.3.3. การสํารวจขอมูลโดยใชแบบสรุปผลการประเมินผูเขารวมประชุม

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
1010400 สํานักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา
162434208200 งานบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:
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ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบดําเนินงาน
100,000 บาท
กองพัฒนานักศึกษา: นางสาวกมลทิพย เถี่ยนมิตรภาพ

1. หลักการและเหตุผล
กองพัฒนานักศึกษา เปนหนวยงานที่ใหบริการแกนักศึกษา อาจารย เจาหนาที่ และผูใชบริการที่เกี่ยวของ
เปนภารกิจหลัก จึงควรเตรียมความพรอมในดาน วัสดุ อุปกรณเครื่องใชสํานักงานตาง ๆ ที่จะตองใชสนับสนุนในการ
บริหารจัดการและการดําเนินงานใหเพียงพอตอการใชงาน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพทั้งในดานการดําเนินงานและการ
บริหารจัดการภายในหนวยงานใหสมบูรณและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งควรมีการพัฒนาบุคลากรในหนวยงาน
ใหมีความรู ความสามารถและมีศักยภาพที่เพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการใหแกนักศึกษา
2. วัตถุประสงค
1.เพื่อสงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาศักยภาพ ความรูและทักษะ และสามารถนํามาใชเปนแนวทางใน
การพัฒนางานได
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนที่ 1: พัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่น
กลยุทธที่ 3: เปนที่พึ่งของสังคม
เปาประสงคที่ 1: พัฒนาบุคลากรและหนวยงานของมหาวิทยาลัยเพื่อเปนที่พึ่งของชุมชน
และทองถิ่น
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ความพึงพอใจของผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1.1 จํานวนนักศึกษาที่เขารับบริการ
1.2 จํานวนคณาจารย เจาหนาที่ ที่เขารับบริการ
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
1.ผูเขารับบริการมีความพึงพอใจในการใหบริการไมนอยกวารอยละ 80
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ปริมาณ หนวยนับ
1,500 คน
100 คน

3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ ......60..........เปนเงิน......60,000........บาท
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ ......20.........เปนเงิน......20,000........บาท
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ .......10........เปนเงิน......10,000.........บาท
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ .........10.......เปนเงิน.......10,000........บาท

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1.

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
งานสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูของบุคลากร
-ทําเรื่องขออนุมัติและเบิกจายการเดินทางไปราชการ
ศึกษาดูงาน อบรม ประชุม สัมมนา ของอาจารย
เจาหนาที่กองพัฒนานักศึกษา
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส

2558

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

20 ครั้ง

5 ครั้ง

5 ครั้ง

5 ครั้ง

5 ครั้ง

100,000
100,000

60,000
60,000

20,000
20,000

10,000
10,000

10,000
10,000

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ปริมาณหนวยตอ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
1 กิจกรรมที่ 1 งานสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูของบุคลากร
งบดําเนินงาน
1.1 คาใชสอย
-คาเบี้ยเลี้ยง
-คาที่พัก
-คาน้ํามัน
-คาบํารุงรถ
-คาทางดวน
-คาลงทะเบียน
2 กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน
งบดําเนินงาน
2.1 คาวัสดุ
-วัสดุสํานักงาน

ลํา
ดับ

ปริมาณรายการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน
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รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)
60,000
60,000
60,000
10,000
15,000
10,000
10,000
5,000
10,000
40,000
40,000
40,000
40,000
100,000

อัตราตอหนวย

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.สงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาศักยภาพ ความรูและทักษะ และสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการ
พัฒนางานได
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 ความพึงพอใจของผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการใหบริการ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
162434208300 งานหอพักนักศึกษา (หอพักอูทอง)
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:
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ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานทางการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคณ
ุ ภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบดําเนินงาน
749,390 บาท
กองพัฒนานักศึกษา: นางสาวกาญจนา จินตนา

1. หลักการและเหตุผล
กองพั ฒ นานั กศึ ก ษา เป น หน ว ยงานที่ส นั บ สนุ น การจั ด บริ ก ารให แ ก นั ก ศึ ก ษาอาจารย และเจ า หน า ที่
ทางหอพักจึงไดจัดบริการสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ใหแกนักศึกษา อาจารยและเจาหนาที่ ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฎพระนครศรีอยุธยา ทั้งการจัดบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษาและ
จัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา หอพักนักศึกษาจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง ที่มหาวิทยาลัยได
จัดใหมีการบริการทางดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา สนับสนุนใหนักศึกษาไดศึกษาเลาเรียนได
อยางเต็มที่ และสามารถใชชีวิตอยูรวมกับผูอื่นได อีกทั้งยังเปนการฝกใหนักศึกษาเปนคนมีระเบียบ วินัย มีมนุษย
สัมพันธ การอยูรวมกันกับผูอื่น ดังนั้นหอพักจึงสมควรไดรับการดูแล ปรับปรุง และพัฒนาใหมีสภาพแวดลอมที่ดี
มีความพรอมที่จะใหบริการและอํานวยความสะดวกใหกับนักศึกษาอาจารยและเจาหนาที่ ที่มีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัด
ไดมีที่พักที่ปลอดภัย และถูกสุขอนามัย
ดังนั้นหอพักนักศึกษา จึงจําเปนตองมีบุคลากรไวดูแลอํานวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยยาม
ฉุกเฉินที่นักศึกษาตองการความชวยเหลือ และมีบุคลากรไวคอยรักษาความสะอาดของหอพักใหถูกสุขอนามัย มีการ
จัดเตรียม วัสดุ อุปกรณ ที่พรอมใช ซอมแซมอุปกรณใหใชงานไดมีประสิทธิภาพดังเดิม และมีระบบการสื่อสารที่
สามารถใหผูปกครองหรือนักศึกษาติดตอประสานงานกับเจาหนาที่ที่ดูแลหอพักไดหรือติดตอยามฉุกเฉินกับผูปกครอง
ของนักศึกษา ทั้งนี้ นักศึกษา และผูปกครองของนักศึกษาที่เขามาพักอาศัยจะไดรับ ความปลอดภัยและการบริการที่ดี
จากทางมหาวิทยาลัย
2. วัตถุประสงค
1.เพื่อสนั บสนุน บริการและอํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษาที่มีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัดไดมีที่พัก
ปลอดภัย
2.เพื่อสนับสนุน บริการและอํานวยความสะดวกใหแกอาจารย เจาหนาที่ บุคคลทั่วไปเขาพักภายใน
หอพัก

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 | 394
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนที่ 1: พัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่น
กลยุทธที่ 3: เปนที่พึ่งของสังคม
เปาประสงคที่ 1: พัฒนาบุคลากรและหนวยงานของมหาวิทยาลัยเพื่อเปนที่พึงของชุมชน
และทองถิ่น
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ความพึงพอใจของผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1.1 จํานวนนักศึกษาที่เขาพักอาศัยในหอพักประจําปการศึกษา 2558 เทอม 2/2558
1.2 จํานวนนักศึกษาที่เขาพักอาศัยในหอพักประจําปการศึกษา 2559 เทอม 1/2559
1.3 จํานวนอาจารย เจาหนาที่เขาพักอาศัยในหอพักนักศึกษา
2.ปาหมายเชิงคุณภาพ
1.ผูเขารับบริการมีความพึงพอใจในการใหบริการไมนอยกวารอยละ 80

ปริมาณ
412
412
19

หนวยนับ
คน
คน
คน

3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ ........18.54....เปนเงิน....... 138,760.......บาท
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ .......30.83....เปนเงิน........ 230,760.......บาท
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ ......32.07....เปนเงิน........ 240,020.......บาท
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ ........18.66....เปนเงิน....... 139,850......บาท

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
การจัดการบริหารหอพัก
-คาตอบแทนลวงเวลา
-คาใชสอย
-คาวัสดุ
-คาบริการโทรศัพท
รวมทั้งสิ้น

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ

งบประมาณ

12 ครั้ง
70 รายการ
70 รายการ
12 เดือน

129,780
151,050
444,560
24,000
749,390

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ
งบประมาณ
3 ครั้ง
20 รายการ
20รายการ
3 เดือน

32,760
20,000
80,000
6,000
138,760

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
3 ครั้ง
20 รายการ
20รายการ
3 เดือน

2559

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

32,760
3 ครั้ง
50,000
20 รายการ
142,000 20 รายการ
6,000
3 เดือน
230,760

34,020
60,000
140,000
6,000
240,020

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ
งบประมาณ
3ครัง้
10รายการ
10รายการ
3 เดือน

30,240
21,050
82,560
6,000
139,850

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

1 กิจกรรมที่ 1 การจัดการบริหารหอพัก
งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน
-คาตอบแทนลวงเวลาเสาร-อาทิตย
1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
-คาซอมแซมครุภณ
ั ฑ
-คาจางเหมาบริการ
-คาวัสดุสาํ นักงาน/งานบาน
/งานสวน
-คาวัสดุไฟฟา/ประปา
1.3 คาสาธารณูปโภค
-คาบริการโทรศัพท

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
ปริมาณรายการ

6

12

คน

เดือนๆละ

103*12

วัน*เดือน

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน
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อัตราตอ
รวมเปนเงิน
หมาย
หนวย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
อัตรา หนวย
749,390
749,390
129,780
210 บาท
129,780
595,610
75,525
75,525
222,280

2,000 บาท

222,280
24,000
24,000
749,390

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. มีการสนับสนุนการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษาที่มีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัดไดมีที่พัก
ปลอดภัย
2. มีการสนับสนุนการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกอาจารย เจาหนาที่ บุคคลทั่วไปเขาพักภายใน
หอพัก
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 ความพึงพอใจของผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการใหบริการ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
162434208400 งานจัดซื้อครุภัณฑหอพักนักศึกษา
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:
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ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบลงทุน
859,630 บาท
กองพัฒนานักศึกษา: นางสาวกาญจนา จินตนา

1. หลักการและเหตุผล
กองพัฒนานักศึกษา เปนหนวยงานที่สนับสนุนการจัดการศึกษา ใหแกนักศึกษาและจัดบริการสิ่งอํานวย
ความสะดวกตางๆ ใหแกนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ทั้งการจัดบริการสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษาและจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
หอพักนักศึกษาจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง ที่มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีการบริการทางดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต
ของนักศึกษา สนับสนุนใหนักศึกษาไดศึกษาเลาเรียนไดอยางเต็มที่ และสามารถใชชีวิตอยูรวมกับผูอื่นได อีกทั้งยัง
เปนการฝกใหนักศึกษาเปนคนมีระเบียบ วินัย มีมนุษยสัมพันธ การอยูรวมกันกับผูอื่น
ดังนั้น หอพักจึงสมควรไดรับ การดูแล ปรับ ปรุง และพัฒ นาใหมีส ภาพแวดลอมที่ดี มีความพรอมที่จ ะ
ใหบริการและอํานวยความสะดวกใหกับนักศึกษาที่มีความจําเปนตองพักอาศัยอยูหอพักอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
งานหอพั ก นั ก ศึ ก ษา จึ ง จํ า เป น จะต อ งจั ดหา ครุ ภั ณ ฑ ที่มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ ให บ ริ การและอํ า นวยความสะดวก
แกนักศึกษาใหเพียงพอและพรอมใชงานอยูเสมอ
2. วัตถุประสงค
1.เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการใหบริการและอํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษาภายในหอพัก
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนที่ 1: พัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่น
กลยุทธที่ 3: เปนที่พึ่งของสังคม
เปาประสงคที่ 1: พัฒนาบุคลากรและหนวยงานของมหาวิทยาลัยเพื่อเปนที่พึงของชุมชน
และทองถิ่น
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ความพึงพอใจของผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1.1 จํานวนนักศึกษาที่เขาพักอาศัยในหอพักประจําปการศึกษา 2558 เทอม 2/2558
1.2 จํานวนนักศึกษาที่เขาพักอาศัยในหอพักประจําปการศึกษา 2559 เทอม 1/2559
1.3 จํานวนอาจารย เจาหนาที่เขาพักอาศัยในหอพักนักศึกษา
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ผูเขารับบริการมีความพึงพอใจในการใหบริการไมนอยกวารอยละ 80

ปริมาณ
412
412
19

3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ .......เปนเงิน........360,630.......บาท
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค..58 – มี.ค.58) เบิกจายรอยละ .......เปนเงิน.......499,000.......บาท
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หนวยนับ
คน
คน
คน

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

1 งานจัดซื้อครุภัณฑหอพักนักศึกษา
1.1 จัดซื้อครุภัณฑ
-เครื่องซักผา
-ตูทํานารอน1 หัวกอก น้ําเย็น 2 หัวกอก
-เครื่องปริ้นเตอร
-เครื่องอัดแรงลมดัน (ลางทออุดตัน)
-คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ
-ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่
-ระบบไมกันรถยนต อัตโนมัติ
-เครื่องทาบบัตรลงเวลาและควบคุมประตู
-ตูเสื้อผาบานทึบ
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ

งบประมาณ

8 เครื่อง
4 เครื่อง
1 เครื่อง
1 ตัว
1 เครื่อง
1 ชุด
1 ชุด
5 ชุด
100 ใบ

64,200
89,880
17,500
13,500
27,500
8,950
88,275
50,825
499,000
859,630

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
8 เครื่อง
4 เครื่อง
1 เครื่อง
1 ตัว
1 เครื่อง
1 ชุด
1 ชุด
5 ชุด

64,200
89,880
17,500
13,500
27,500
8,950
88,275
50,825
360,630

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

100 ใบ

499,000
499,000

2559

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

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
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ปริมาณหนวยตอ
รวมเปนเงิน
อัตราตอหนวย
หมาย
รายการ
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย (บาท)
1 กิจกรรมที่ 1 งานจัดซื้อครุภัณฑหอพักนักศึกษา
859,630
งบลงทุน
859,630
1.1 คาครุภัณฑ
859,630
-เครื่องซักผา
64,200
-ตูทํานารอน1หัวกอก น้ําเย็น 2 หัวกอก
89,880
-เครื่องปริ้นเตอร
17,500
-เครื่องอัดแรงลมดัน (ลางทออุดตัน)
13,500
-คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ
27,500
-เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง
8,950
-ระบบไมกันรถยนต อัตโนมัติ
88,275
-เครื่องทาบบัตรลงเวลาและควบคุมประตู
50,825
-ตูเสื้อผาบานเปดทึบ
499,000
859,630
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ลํา
ดับ

ปริมาณรายการ

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นักศึกษาไดรับบริการและการอํานวยความสะดวกในหอพักที่สะอาด สะดวก ปลอดภัย ราคาถูกและใกล
สถานศึกษา
2. อาจารย เจาหนาที่ บุคคลทั่วไป ไดรับบริการและการอํานวยความสะดวกอยางมีประสิทธิภาพ
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 ความพึงพอใจของผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการใหบริการ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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รายละเอียดรายการคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
ลําดับ
ที่

รายการ

1

เครื่องซักผา

2

-ตูทํานารอน1หัวกอก น้ําเย็น
2 หัวกอก

จํานวน/
หนวย
นับ
8 เครื่อง

ราคาตอ
หนวย
(บาท)
8,025

4 เครื่อง

22,470

รวมเงิน
(บาท)
64,200

89,880

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
มาตรฐานฯ
-ความจุการซัก 6.5 กก.
-ถังซักสแตนเลส
-พรอมติดตั้งระบบทอน้ํา และระบบไฟฟา
และ สายดิน
-รับประกันเครื่อง 1 ป
คําชี้แจงฯ
เปนครุภณ
ั ฑเพื่ออํานวยความสะดวกและเปน
สวัสดิการแกนักศึกษาที่พักอาศัยภายในหอพัก

มาตราฐานฯ

-ตัวตูภายใน-ภายนอกและถังบรรจุน้ําทําจาก สแตนเลส
-มีระบบปองกันคอมเพรสเซอรทํางานเกินกําลัง
-ระบายความรอนดวยคอนเดนเซอร
-ควบคุมระดับน้ําในตูดวยลูกลอย

คําชี้แจงฯ

เปนครุภณ
ั ฑเพื่ออํานวยความสะดวกและเปน
สวัสดิการแกนักศึกษาที่พักอาศัยภายในหอพักนักศึกษา
3

เครื่องปริ้นเตอร

4

เครื่องอัดแรงลมดัน
(ลางทออุดตัน)

1 เครื่อง

17,500

17,500

มาตราฐานฯ
-สามารถ พริ้นกระดาษเอ4 ขาว-ดํา 24 แผน/นาที สี 22
แผน
-สามารถ พริ้น สแกน ถายเอกสาร และรับ-สงแฟกซได
-ปริ้นความเร็วต่ํา 26 แผนตอนาที
-ความละเอียดไมนอยกวา 600 x ใ600 dpi
-ถาดใสกระดาษไมนอยกวา 250 แผน
คําชี้แจงฯ
เปนครุภณ
ั ฑเพื่ออํานวยความสะดวกใชในการจัดพิมพ
เอกสารงานหอพัก

1 ตัว

13,500

13,500

มาตราฐานฯ
-สามารถใชตอกับทอ 1- 4 นิ้ว
คําชี้แจงฯ
เปนครุภณ
ั ฑเพื่ออํานวยความสะดวกและเปน
สวัสดิการแกนักศึกษาที่พักอาศัยภายในหอพัก
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ลําดับ
ที่

รายการ

จํานวน/
หนวยนับ

5

เครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ

1 เครื่อง

ราคาตอ
หนวย
(บาท)
27,500

6

ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่

1 ชุด

10,000

8,950

มาตราฐานฯ
- ลําโพงแบบสองทาง
- ลําโพงขนาด 12 นิ้ว
- ลําโพง ทนกําลับขับสูงสุด 700W
- กําลังขับพาวเวอรแอมปสูงสุด 100W
- มีชองสําหรับเสียบ USB เลน MP3 ได
- มีเครื่องบันทึกเสียงในตัว (บันทึกเสียงไมคเปน
ไฟลMP3)
คําชี้แจงฯ
เปนครุภณ
ั ฑเพื่ออํานวยความสะดวกและเปน
สวัสดิการแกนักศึกษาที่พักอาศัยภายในหอพัก

7

ระบบไมกันรถยนต อัตโนมัติ

1ชุด

88,275

88,275

มาตราฐานฯ
-กําลังมอเตอร 90 w 220 v พรอมไมรองแขนกั้น
-ความเร็วไมกั้น 3 วินที/ความยาวไม 4 เมตร
-รองรับจํานวนการเปด-ปด สูงสุด 3,000,000 ครั้ง
-ระยะในการสงสัญญาณ 30 เมตร
-รองรับบัตร 20,000 ใบบันทึกการเขาออก
-ระยะในการทาบบัตร 4-20 เมตร
-สามารถใชงานกับ Proximity Reader, Mifare Reader
คําชี้แจงฯ
เปนครุภณ
ั ฑเพื่ออํานวยความสะดวกและเปน
สวัสดิการแกนักศึกษาที่พักอาศัยภายในหอพัก

8

เครื่องทาบบัตรลงเวลาและ
ควบคุมประตู

5 ชุด

50,825

50,285

มาตราฐานฯ
-รองรับ 10,000 ใบ 30,000 รายการ
-ตั้งชวงเวลาในการควบคุมประตูได 50 ชวงเวลา
-กลอนแมเหล็กไฟฟา(ผลักเขา-ดึงออก)
คําชี้แจงฯ
เปนครุภณ
ั ฑเพื่ออํานวยความสะดวกและเปน
สวัสดิการแกนักศึกษาที่พักอาศัยภายในหอพัก

รวมเงิน
(บาท)
27,500

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
มาตราฐานฯ
-หนาจอ 19.45 นิ้ว Backllte LED
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวามี
ขนาดไมนอยกวา 4 GB
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล (HARD DISK)หรือดีกวา ขนาด
ความจุไมนอยกวา 1 TB จํานวน 1 หนวย
-มี DVD –RW หรือดีกวาจํานวน 1 หนวย
คําชี้แจงฯ
เปนครุภณ
ั ฑเพื่ออํานวยความสะดวกใชในการจัดพิมพ
เอกสารงานหอพัก

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ลําดับ
ที่
9

รายการ

จํานวน/
หนวยนับ

ตูเสื้อผาบานเปดทึบ

100 ใบ

ราคาตอ
หนวย
(บาท)
4,990

รวมเงิน
(บาท)
499,000
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มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
มาตราฐานฯ
-ขนาด กวาง91.4xยาว 56 xสูง182.9 Cm.
-เหล็กพนสีกันสนิม
-แข็งแรงทนทาน
-มีสายยู สําหรับล็อคกุญแจได
-เหล็กหนาไมนอยกวา 0.5 มม.
คําชี้แจงฯ
เปนครุภณ
ั ฑเพื่ออํานวยความสะดวกและเปนสวัสดิการ
ใหกับนักศึกษาที่พักอาศัยภายในหอพักนักศึกษา
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162434208500 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการใหม คือ โครงการที่จัดทําขึ้นใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ
ภายในปเดียว
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบดําเนินงาน
32,500 บาท
กองพัฒนานักศึกษา: นางสารภี พูลศิริ

1. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนหัวใจสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงองคกร มนุษยจึงจําเปนที่จะตองไดรับการ
พัฒนาตลอดเวลาเพื่อใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค และสรางสรรคสิ่งใหม ๆ การที่มนุษยไดทําสิ่งใหมจะเปนบอเกิดทําให
เศรษฐกิจและสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง ตามไปดวย การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนการนําศักยภาพของแตละ
บุคคลมาใชไมวาจะเปนการนําเอาความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติราชการ กฎหมายและระเบียบตางๆ ที่จําเปน
ในการปฏิ บั ติ ร าชการและสมรรถนะเพื่ อให ก ารปฏิ บั ติง านใหเ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด และสร า งให แ ต ล ะบุ ค คล
เกิดทัศนคติที่ดีตอองคการ ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณคาของตนเอง เพื่อนรวมงาน ซึ่งนอกจากเปนการ
เสริมสรางความรูและทักษะในการปฏิบัติงานไดอยางดี แลวยังเปนการสรางขวัญกําลังในการทํางาน ที่นับวาเปน
สวัสดิการอันดีใหกับบุคลากรในองคกรซึ่งจะทําใหบุคลากรไดรับความรูเพื่อนําไปใชในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่บุคลากรในหนวยงาน จะตองไดรับไดรับพัฒนาสมรรถนะหลักดานมุงผลสัมฤทธิ์ และการ
บริการที่ดี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
2. วัตถุประสงค
1.เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานไดรับพัฒนาสมรรถนะหลักดานมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) และการ
บริการที่ดี (Service Mind)
2.เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานไดรับพัฒนาสมรรถนะอยางตอเนื่อง และใหเห็นถึงศักยภาพ และสามารถ ดึง
ศักยภาพของตนเองมาใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
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3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนที่ 2: เรงรัดแกไขปญหาสําคัญเรงดวน
กลยุทธที่ 5: ดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ(QIP)
เปาประสงคที่ 1: มหาวิทยาลัยไดรับการพัฒนาตามแผนพัฒนาคุณภาพ(QIP)
ตัวชี้วัดที่ 5.1 รอยละของตัวบงชี้ของแผนพัฒนาคุณภาพที่บรรลุเปาหมายรอยละ 80
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1 บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาเขารวมโครงการ

ปริมาณ หนวยนับ
13 คน

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 บุคลากรในหนวยงานที่เขารับการฝกอบรม รอยละ 80 มีสมรรถนะหลักดานการมุงผลสัมฤทธิ์ และ
การบริการที่ดี
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ ....100.......เปนเงิน..........32,500.......บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

1 โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ
32,500 1 ครั้ง
32,500

ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง

32,500

32,500

2559

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

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
ปริมาณรายการ

อัตราตอหนวย
อัตรา หนวย

1 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร
1
คน ๆละ
9 ชั่วโมง ๆละ
1,200 บาท
1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาเชารถ
2
วันๆละ
2 คันๆละ
2,500 บาท
- คาอาหารกลางวัน
13
คน ๆละ
2 มื้อ ๆละ
300 บาท
- คาอาหารเย็น
13
คน ๆละ
1 มื้อ ๆละ
300 บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน
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รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
32,500
32,500
10,800
10,800
21,700
10,000
7,800
3,900
32,500

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. บุคลากรในหนวยงาน ไดรับการพัฒนาสมรรถนะหลักดานมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) และการบริการ
ที่ดี (Service Mind)
2. บุ คลากรในหน ว ยงาน ที่ เ ขา รั บ การฝกอบรม มีสมรรถนะหลักดานการมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement
Motivation) และการบริการที่ดี (Service Mind) ตามเกณฑที่หนวยงานกําหนดและสามารถดึงศักยภาพของตนเอง
มาใชในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 ความพึงพอใจของผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการใหบริการ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
162434208600 งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจําป พ.ศ.2559
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:
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ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบดําเนินงาน
250,000 บาท
กองพัฒนานักศึกษา: นางสารภี พูลศิริ

1. หลักการและเหตุผล
ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา มีภารกิจในการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาซึ่งมีทั้งนักศึกษาภาค
ปกติและนักศึกษาภาค กศ.บป. และในแตละปการศึกษาจะมีจํานวนบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจาก
หลายสาขาที่เขารับพระราชทานปริ ญญาบัตร ทั้งนี้ สําหรับ ในป พ.ศ. 2559 บัณฑิตและมหาบัณฑิต ที่สําเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีจํานวนทั้งสิ้น 1,252 คน แบงเปน บัณฑิต(ระดับปริญญาตรี)
จํานวน 1,102 คน และมหาบัณฑิต (ระดับปริญญาโท) จํานวน 150 คน
ซึ่งในปการศึกษา 2557-2558 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหสมเด็จ พระ
บรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมาร เสด็จแทนพระองคในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แกบัณฑิตผูสําเร็จ
การศึ กษาจากมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ และวิ ทยาลัย พลศึ กษาในโครงการสมทบ เขตภาคกลาง ประจําปก ารศึกษา
2557-2558 ในช ว งกํ า หนดการที่ ท างสํ า นั ก พระราชวั ง กํ า หนด ณ อาคารใหม ส วนอั ม พร กรุ ง เทพมหานคร
ใหกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินการจัดกิจกรรม
การฝกซอมและงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในป พ.ศ. 2559 เปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงค
จึงขอดําเนินงานตามโครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
2. วัตถุประสงค
1.เพื่อสนับสนุนการดําเนินการฝกซอมรับพระราชทานปริญญาบัตรใหกับบัณฑิต และมหาบัณฑิต
2.เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหบัณฑิต และมหาบัณฑิตไดเขารวมงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
3.เพื่อสรางความรวมมือในการทํางานระหวางมหาวิทยาลัยกับพื้นที่โดยการสรรหาและมอบปริญญาบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ใหกับคนในพื้นที่
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3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนที่ 1: พัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่น
กลยุทธที่ 2: ใกลชิด
เปาประสงคที่ 1: บุคลากรและหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมีความศรัทธา
และยอมรับในศักยภาพของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความพึงพอใจของทองถิ่นที่มีตอมหาวิทยาลัย
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
ปริมาณ หนวยนับ
1.1 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
1,102 คน
1.2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
150 คน
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
1.บัณฑิตที่เขารับพระราชทานปริญญาบัตรมีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ80
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ .34.56 .เปนเงิน.......86,400.......บาท
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ ..65.44...เปนเงิน......163,600......บาท

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1
2

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
กิจกรรมการฝกซอมยอย ฝกซอมรวม
และฝกซอมใหญ
งานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ

3 วัน

172,550

1 วัน

77,450

250,000

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

2559

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

1 ครั้ง

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

86,400 3 วัน

86,150

1 วัน

77,450

86,400

163,600

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ปริมาณหนวยตอ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
1 กิจกรรมหลักที่ 1 การฝกซอมยอย ฝกซอมรวม และฝกซอมใหญ
งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน
-คาตอบแทนนักศึกษาตนแบบ
60 คน ๆ ละ
3 วัน ๆ ละ
1.2 คาวัสดุ
-คาวัสดุจัดทําแบบสํารวจบัณฑิต
-คาวัสดุอุปกรณ
-คาวัสดุประชาสัมพันธ
-คาปกปริญญา
1 ครั้งๆละ
1,200 ปกๆละ
-คาใบปริญญา
1 ครั้งๆละ
1,200
ใบๆละ
-คาคูมือฝกซอมบัณฑิต
1 ครั้งๆละ
1,400 เลมๆ ละ
2 กิจกรรมหลักที่ 2 งานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
งบดําเนินงาน
2.1 คาใชสอย
-คาเบี้ยเลี้ยงผูบริหาร
15 คน ๆ ละ
1 วัน ๆ ละ
-คาเบี้ยเลี้ยงอาจารย เจาหนาที่
160 คน ๆ ละ
1 วัน ๆ ละ
-คาเชารถตู
1 วัน ๆ ละ
4 คัน ๆ ละ
-คาน้ํามันรถบัส
1 วัน ๆ ละ
2 คัน ๆ ละ
-คาน้ํามันรถตู
1 วัน ๆ ละ
5 คัน ๆ ละ
-คาทางดวน
-คาบํารุงรถ
ปริมาณรายการ

ลํา
ดับ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

อัตราตอหนวย
อัตรา หนวย

150 บาท

62 บาท
10 บาท
15 บาท

270
240
2,500
4,000
1,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
172,550
172,550
27,000
27,000
145,550
5,000
23,150
8,000
74,400
12,000
21,000
77,450
77,450
77,450
4,050
38,400
10,000
8,000
7,500
3,500
6,000
250,000

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการภายใตกจิ กรรมเดียวกัน (คาใชสอย/วัสดุ)

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.สนับสนุนการดําเนินการฝกซอมรับพระราชทานปริญญาบัตรใหกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต
2.สงเสริมและสนับสนุนบัณฑิตและมหาบัณฑิตเขารวมงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
3.เกิ ด ความร ว มมื อในการทํ า งานระหวางมหาวิท ยาลัย กับ พื้น ที่โ ดยการสรรหาและมอบปริญ ญาบัณฑิ ต
กิตติมศักดิ์ใหกับคนในพื้นที่
9. การประเมินผลการดําเนินงาน

9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 ระดับความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีตอมหาวิทยาลัย
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถอื วาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจบัณฑิต

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
162434208700 งานสงเสริมสุขอนามัยและการรักษาพยาบาล
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชีว้ ัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:
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ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบดําเนินงาน
80,000 บาท
กองพัฒนานักศึกษา: นางอรนุช เจียมพงษ

1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ไดกําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถานศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาและเป น นิ ติ บุ ค คล เพื่ อ ทํ า หน า ที่ เ ป น สถาบั น อุ ด มศึก ษาเพื่ อการพั ฒ นาท องถิ่ น โดยมี วั ตถุ ป ระสงค แ ละ
ภาระหนาที่ ในการสงเสริมการเปนสถาบันอุดมศึกษาที่มุงสูความเปนเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปญญา
ทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และภูมิปญญาสากล เพื่อสรางและพัฒนาองคความรู สรางบัณฑิตที่มีความรูคูความดี
สรางสํานึกในคุณคาของวัฒนธรรมทองถิ่นและของชาติ เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ประสานความรวมมือ
ระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชนและองคกรอื่นเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบาน
และเทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น รวมทั้งศึกษา สงเสริม
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ ทั้งนี้โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่นและสังคม
สอดคลองกับนโยบายการบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ
กองพั ฒนานั กศึ กษาเป นหนว ยงานหนึ่งที่ทําหนาที่ในการสงเสริมและสนับ สนุน นักศึกษาในดานของการ
ใหบริการทางกายภาพ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรูของนักศึกษา และมีพันธกิจหลักในการสงเสริม
ทางดานการจัดกิจกรรมใหนักศึกษาครบถวนทั้ง 5 ดาน ใหสอดคลองตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ดังนั้น
สุขภาพที่ดีเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยสงเสริมใหนักศึกษาสามารถศึกษาและรวมทํากิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยได
อยางมีประสิทธิภาพ ในขณะที่นักศึกษาทํากิจกรรมอยูภายในมหาวิทยาลัย อาจเกิดการเจ็บปวย หรือไดรับอุบัติเหตุ
มหาลัยจึงควรจัดใหมีแพทยและพยาบาลมาบริการใหคําปรึกษา ตรวจรักษาเบื้องตน มีสวัสดิการตรวจสุขภาพใหแก
นักศึกษาชั้นปที่ 1 มีบุคลากรอยูประจําในการอํานวยความสะดวกและใหบริการแกนักศึกษา และจัดเตรียมยาและ
เวชภัณฑที่จําเปนในการปฐมพยาบาลเบื้องตนแกผูเขามาใชบริการ ทั้งนี้ยังครอบคลุมไปถึงการใหบริการดานสุขภาพ
แกคณาจารยและบุคลากรทุกฝายของมหาวิทยาลัย เพื่อใหสามารถดําเนินงานบรรลุตามภารกิจของมหาวิทยาลัยได
อยางมีประสิทธิภาพดวยเชนกัน

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 | 413
2. วัตถุประสงค
1. เพื่ อ ส ง เสริม การให บ ริก ารด า นการปฐมพยาบาลเบื้ อ งต น การตรวจสุ ข ภาพ อนามั ย ใหแ ก นั ก ศึ ก ษา
คณาจารย และเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนที่ 1: พัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่น
กลยุทธที่ 3: เปนที่พึ่งของสังคม
เปาประสงคที่ 1: พัฒนาบุคลากรและหนวยงานของมหาวิทยาลัยเพื่อเปนที่พึ่งของชุมชน
และทองถิ่น
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ความพึงพอใจของผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1.1 นักศึกษาภาคปกติ อาจารย เจาหนาที่ เขารับบริการปฐมพยาบาล
เบื้องตนดานสุขภาพและอนามัย
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ผูเขารับบริการมีความพึงพอใจในการใหบริการไมนอยกวารอยละ 80

ปริมาณ หนวยนับ
1,200 คน

3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ .....25.63..........เปนเงิน......20,500......บาท
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ .....26.65..........เปนเงิน.....21,320......บาท
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ ....29.27..........เปนเงิน.....23,420......บาท
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ .....18.45..........เปนเงิน.....14,760......บาท

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1
2

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
จางแพทยและพยาบาล
-ดําเนินการจางแพทยและพยาบาล
จัดซื้อยาและเวชภัณฑ
-ดําเนินการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ

รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส

2558

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

63,140

3 ครั้ง

3 ครั้ง

1 ครั้ง

6,560

2 ครั้ง

10
รายการ

16,860

10
รายการ

16,860

80,000

20,500

20,500

21,320

21,320

23,420

14,760

14,760

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

1 กิจกรรมที่ 1 งานพยาบาล
งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน
-คาตอบแทนแพทยและพยาบาล
2 กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ
งบดําเนินงาน
2.1 คาวัสดุ
-ยาและเวชภัณฑ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
ปริมาณรายการ
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รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)
63,140

อัตราตอหนวย

63,140
63,140
16,860
10

รายการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

16,860
16,860
80,000

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการภายใตกจิ กรรมเดียวกัน (คาใชสอย/วัสดุ)

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.มีการสงเสริมการใหบริการดานการปฐมพยาบาลเบื้องตน การตรวจสุขภาพ สุขอนามัยใหแกนักศึกษาภาค
ปกติ อาจารย เจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 ความพึงพอใจของผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการใหบริการ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
162434208800 งานพัฒนากิจการนักศึกษา
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:
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ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบดําเนินงาน
32,000 บาท
กองพัฒนานักศึกษา: นางสาวกมลทิพย เถี่ยนมิตรภาพ

1. หลักการและเหตุผล
กองพั ฒ นานั กศึ กษา เป น หน ว ยงานที่ทําหนาที่ส นับ สนุน การจัดการศึกษา จัดบริการสวัส ดิการและ
สิ่งอํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และจัดกิจกรรม กีฬา และนันทนาการให
นักศึกษาไดมีสวนรวมเพื่อสนองตอบนโยบายของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค และตามวิสัยทัศน
ของกองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา ที่ ว า บั ณ ฑิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา จะต อ งเป น คนเก ง คนดี
และมีบุคลิกภาพดี เปนที่ยอมรับของสังคม อีกทั้งยังรวมถึงการจัดบริการสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ สําหรับ
นักศึกษา ไดเ ขามาใชบริการตามความตองการอยางเพียงพอ ดังนั้น การบริหารจัดการองคกรในดานการบริหาร
งบประมาณและการเงิน จึงมีความสําคัญอยางยิ่งในการสงเสริมสนับสนุนใหมีสิ่งอํานวยความสะดวก และสวัสดิการ
อย า งเพีย งพอสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษา และสิ่ ง สํ า คั ญ ที่ จ ะทํา การขั บ เคลื่ อ นสง ผลการดํ า เนิ น งานประสบผลสํ าเร็ จ ตาม
วัตถุประสงค ก็คือบุคลากรภายในกองพัฒนานักศึกษาซึ่งจะตองไดรับการอบรม พัฒนาความรูในงานกิจการนักศึกษา
และนําความรูมาพัฒนางานกิจการนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพและมีการติดตอสื่อสารประสานงานกับหนวยงานภายใน
และภายนอกไดสะดวกและรวดเร็ว เพื่อประสานงานใหงานตางๆดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อสนับสนุนการติดตอประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อสงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาศักยภาพ ความรูและทักษะ และสามารถนํามาใชเปนแนวทางใน
การพัฒนางานได

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 | 417
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนที่ 1: พัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่น
กลยุทธที่ 3: เปนที่พึ่งของสังคม
เปาประสงคที่ 1: พัฒนาบุคลากรและหนวยงานของมหาวิทยาลัยเพื่อเปนที่พึ่งของชุมชน
และทองถิ่น
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ความพึงพอใจของผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1.1 จํานวนนักศึกษาที่เขารับบริการ
1.2 จํานวนคณาจารย เจาหนาที่ ที่เขารับบริการ
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ผูเขารับบริการมีความพึงพอใจในการใหบริการไมนอยกวารอยละ 80

ปริมาณ หนวยนับ
1,500 คน
100 คน

3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ ......40.62.......เปนเงิน....13,000........บาท
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ ...........25......เปนเงิน.......8,000........บาท
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ ...........25.......เปนเงิน.......8,000........บาท
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ .........9.38.......เปนเงิน.......3,000........บาท

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

1 งานพัฒนากิจการนักศึกษา
1.1 คาสาธารณูปโภค
-คาโทรศัพท
2 ซอมแซมครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส

2558

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 ครั้ง
2 ครั้ง

3 ครั้ง
1 ครั้ง

3 ครั้ง
1 ครั้ง

3 ครั้ง
1 ครั้ง

3 ครั้ง

12,000
20,000
32,000

3,000
10,000
13,000

3,000
5,000
8,000

3,000
5,000
8,000

3,000
3,000

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ปริมาณหนวยตอ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
1 กิจกรรมที่ 1 งานพัฒนากิจการนักศึกษา
งบดําเนินงาน
1.1 คาสาธารณูปโภค
- คาโทรศัพท
12 เดือนๆละ
1 ครั้งๆละ
2 กิจกรรมที่ 2 ซอมแซมครุภัณฑ
งบดําเนินงาน
2.1 คาใชสอย
- ซอมแซมครุภณ
ั ฑ

ลํา
ดับ

ปริมาณรายการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน
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รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)
12,000
12,000
12,000
1,000 บาท
12,000
20,000
20,000
20,000
20,000

อัตราตอหนวย

32,000

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. สนับสนุนการติดตอประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยใหเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ
2. มีสิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อบริการใหแกนักศึกษาและผูเขารับบริการอยางเพียงพอ
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 ความพึงพอใจของผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการใหบริการ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
162434208900 งานจัดซื้อครุภัณฑกองพัฒนานักศึกษา
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:
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ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบลงทุน
129,000 บาท
กองพัฒนานักศึกษา: นางสาวกมลทิพย เถี่ยนมิตรภาพ

1. หลักการและเหตุผล
กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี เปน หนวยงานที่สนับสนุนการจัดการศึกษา รวมทั้งจัดบริการ
สวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ใหแกนักศึกษา ที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูและการจัดกิจกรรมของ
นักศึกษา ซึ่งกองพัฒนานักศึกษาใหเล็งเห็นและใหความสําคัญตอการสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาใหไดรับบริการ
ทั้งดานกายภาพและคุณภาพชีวิตในดานวิชาการและกิจกรรมทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน ที่จะสงผลใหนักศึกษามี
ศักยภาพในการเรียนรูและใหความสําคัญตอการใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ
ดังนั้ น กองพั ฒนานั กศึ กษาจึงมีห นา ที่ห ลักในการดําเนินการจัดซื้อจัดหาใหวัสดุ ครุภัณฑตางๆ ที่จําเปน
เพี ย งพอ และมี ความหลากหลายที่ ส ามารถให บ ริการแกนักศึกษาทําใหนัก ศึกษาได ใชและเกิ ดประโยชนตอการ
พัฒนาการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม การบริการในดานตางๆ ไดอยางเพียงพอ ซึ่งจะสงผลใหการดําเนินการจัด
กิจกรรม การบริการนักศึกษาในดานตาง ๆ ทันสมัยและอํานวยความแกสะดวกแกนักศึกษามากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค
1.เพื่อสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารจัดการที่มีความจําเปนไวสนับสนุนในดานการใหบริการและอํานวย
ความสะดวกแกผูมาใชบริการ
2.เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของกองพัฒนานักศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนที่ 1: พัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่น
กลยุทธที่ 3: เปนที่พึ่งของสังคม
เปาประสงคที่ 1: พัฒนาบุคลากรและหนวยงานของมหาวิทยาลัยเพื่อเปนที่พึ่งของชุมชน
และทองถิ่น
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ความพึงพอใจของผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
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5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
ปริมาณ หนวยนับ
1.1 จํานวนนักศึกษาที่เขารับบริการ
1,500 คน
1.2 จํานวนคณาจารย เจาหนาที่ ที่เขารับบริการ
100 คน
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ผูเขารับบริการมีความพึงพอใจในการใหบริการไมนอยกวารอยละ 80
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ .....100...........เปนเงิน..129,000......บาท

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

1 งานจัดซื้อครุภัณฑกองพัฒนานักศึกษา
1.1 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน
-จัดซื้อเครื่องถายเอกสาร
-จัดซื้อเครื่องโทรสาร
-จัดซื้อเครื่องกรองน้ําRO
-จัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ

1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 ชุด

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

99,500 1 เครื่อง
11,000 1 เครื่อง
8,500 1 เครือ่ ง
10,000 1 ชุด
129,000

99,500
11,000
8,500
10,000
129,000

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

2559

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

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ปริมาณหนวยตอ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
1 กิจกรรมที่ 1 งานจัดซื้อครุภัณฑกองพัฒนานักศึกษา
งบลงทุน
1.1 คาครุภัณฑ
- เครื่องถายเอกสาร
1
เครื่อง
- เครื่องโทรสาร
1
เครื่อง
- เครื่องกรองน้ํา RO
1
เครื่อง
- ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่
1
ชุด

ลํา
ดับ

ปริมาณรายการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

อัตราตอหนวย
อัตรา หนวย

99,500
11,000
8,500
10,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
129,000
129,000
129,000
99,500
11,000
8,500
10,000
129,000

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการภายใตกิจกรรมเดียวกัน (คาใชสอย/วัสดุ)

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. มีการสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารจัดการที่มีความจําเปนไวสนับสนุนในดานการใหบริการและ
สวัสดิการ
2. มีการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของกองพัฒนานักศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 ความพึงพอใจของผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการใหบริการ
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งานจัดซื้อครุภัณฑกองพัฒนานักศึกษา

ลําดับที่

รายละเอียดรายการคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
ราคาตอ
มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
รวมเงิน
จํานวน/
หนวย
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
(บาท)
หนวยนับ
(บาท)
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
1 เครื่อง
99,500
99,500 มาตรฐานฯ
1.ความเร็วไมนอยกวา 20 แผนตอนาที
2.ระบบมัลติฟงกชั่น
3.ระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง
ยอ-ขยายได
คําชี้แจงฯ
-สําหรับจัดทําเอกสารภายในหนวยงานกอง
พัฒนานักศึกษา
1 เครื่อง
11,000
11,000 มาตรฐานฯ
1.ความเร็วในการพิมพขาวดํา ไมนอยกวา 26
แผน/นาที
2.มัลติฟงกชั่นเลเซอร
3.ความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา
600*600 dpi
คําชี้แจงฯ
ใชในสํานักงานกองพัฒนานักศึกษาเพื่อติดตอ
ประสานงานดานเอกสาร
1 เครื่อง
8,500
8,500 มาตรฐานฯ
1.กําลังการผลิตน้ําไมนอยกวา 200 ลิตร/วัน
2.ขนาดไมนอยกวา 36*18*50 ซม.
คําชี้แจงฯ
-ใชติดตั้งอํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษา
1 ชุด
10,000
10,000 มาตรฐานฯ

รายการ

1

เครื่องถายเอกสาร

2

เครื่องโทรสาร

3

เครื่องกรองน้ํา RO

4

ชุดเครื่องเสียง
เคลื่อนที่
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- ลําโพงแบบสองทาง
- ลําโพงขนาด 12 นิ้ว
- ลําโพง ทนกําลับขับสูงสุด 700W
- กําลังขับพาวเวอรแอมปสูงสุด 100W
- มีชองสําหรับเสียบ USB เลน MP3 ได
- มีเครื่องบันทึกเสียงในตัว (บันทึกเสียง
ไมคเปนไฟลMP3)
คําชี้แจงฯ
-ใชสําหรับจัดกิจกรรมใหแกนักศึกษานอก
สถานที่
รวม

129,000

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
162434209000 งานกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:
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ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบดําเนินงาน
785,594 บาท
กองพัฒนานักศึกษา : นายพรศักดิ์ ทรัพยสมบัติ

1. หลักการและเหตุผล
การดําเนินงานดานกิจการนักศึกษาเปนกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนสงเสริมเพื่อใหนักศึกษาเปน
บัณฑิตที่มีคุณสมบัติพรอม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตรกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
แบงออกไดเปนสองสวนคือ การจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา และการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ดําเนินการโดย
องค กรนั กศึ กษาซึ่งไดรั บการสนับสนุน สงเสริ มจากสถาบัน ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนารางกาย อารมณ สั งคม
สติปญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคไดแก คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะ
ความสั มพั น ธ ร ะหว า งบุ คคลและความรั บ ผิ ดชอบ รวมทั้งทัก ษะการวิ เคราะห เชิง ตัว เลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
งานกิ จกรรมพั ฒนานั กศึ กษาเปน สว นหนึ่งของงานที่ทางกองพัฒนานักศึกษาไดจัดขึ้นเพื่อสงเสริมให
นักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยองคการนักศึกษา จากกิจกรรม
ตอไปนี้ เช น กิ จกรรมวิ ชาการที่ สงเสริ มคุณลั กษณะบัณฑิตที่พึงประสงค กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุ ขภาพ
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม และกิจกรรมสงเสริม
ศิล ปวั ฒนธรรม เพื่อใหนักศึกษาที่เขารว มไดรับการพัฒ นาทางดานตาง ๆ ใหส อดคลองกับ คุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค
2. วัตถุประสงค
1.เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมใหนักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษา TQF
2.เพื่ อส งเสริมและสนั บสนุน การจั ดกิจ กรรมใหส อดคลองกับเกณฑมาตรฐานองคป ระกอบที่ 1 การผลิต
บัณฑิต ตัวบงชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับ
สถาบัน ครบทั้ง 5 ประเภทที่ตรงกับความตองการของนักศึกษา คือ กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม กิจกรรมเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
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3. เพื่ อส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให นั กศึ กษาได รั บ การพั ฒ นาทางด า นสติป ญ ญา สัง คม อารมณ ร า งกาย
และคุณธรรมจริยธรรม
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สกอ. องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ตัวบงชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
4. เครือขายความรวมมือ
 มีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
1.1
1.2

รายการเปาหมาย

จัดกิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
มีนักศึกษา ทุกคณะ ทุกชั้นป เขารวมทุกกิจกรรม

ปริมาณ หนวยนับ
14

กิจกรรม
50 - 100 คน/กิจกรรม

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 นักศึกษาไดรับความรู ความเขาใจจากการจัดอบรมไมนอยกวา รอยละ 80
2.2 นักศึกษาที่ไดเขารับการอบรมมีความพึงพอใจไมนอยกวา รอยละ 80
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ ........8.62..........เปนเงิน...........67,700......บาท
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ .....33.26..........เปนเงิน..... ...261,250......บาท
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ ....42.64..........เปนเงิน.........334,994......บาท
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ ......15.48.........เปนเงิน..........121,650......บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ

ลํา
ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7

12

12.1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
กิจกรรมคายพัฒนาศักยภาพผูนํานักศึกษาจิตอาสาพัฒนาทองถิ่น
กิจกรรมอนุรักษและสืบสานประเพณีลอยกระทง
ราชภัฏกรุงเกา
กิจกรรมชมรมนักศึกษา
กิจกรรมเย็นทั่วหลา มหาสงกรานตราชภัฏกรุงเกา
กิจกรรมเลือกตั้งนายกองคการบริหารนักศึกษาภาคปกติ
กิจกรรมเชิดชูเกียรติผูนํานักศึกษา
กิจกรรมการสัมมนาผูนํานักศึกษาและการเรียนรูระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยแกนักศึกษา
กิจกรรมคายอาสา ๕ ราชภัฏเขตภูมิศาสตร ภาคกลาง
กิจกรรมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร
ประจําปการศึกษา 2559
กิจกรรมพระคุณที่สาม ประจําปการศึกษา 2559
กิจกรรมนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
- กิจกรรมกีฬาสัมพันธภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา “111 ป ศรีอยุธยาเกมส”
- กิจกรรมสงกรานต
- กิจกรรมเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
- กิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
- กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะวิทยาการจัดการ
- กิจกรรมเติมรักใหนอง “Season 11”
- กิจกรรมพระคุณทีส่ าม (ไหวครู)
กิจกรรมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
-กิจกรรมกีฬาสัมพันธภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
“111 ป ศรีอยุธยาเกมส”

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง
1 ครั้ง

30,000
23,100

1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

50,000
21,500
6,594
53,000
190,900

1 ครั้ง
1 ครั้ง

20,000
21,500

1 ครั้ง

20,000

1 ครั้ง

49,700

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

5,800
1,000
7,000
10,000
3,500
5,000

1 ครั้ง

48,000

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
1 ครั้ง
30,000
1 ครั้ง
23,100
1 ครั้ง

50,000

1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

21,500
6,594
53,000
190,900

1 ครั้ง

20,000

1 ครั้ง
1 ครั้ง

1 ครั้ง

20,000

49,700
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

1 ครั้ง

21,500

48,000

5,800
1,000
7,000

1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

10,000
3,500
5,000
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12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8

13

13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6

14

14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8

-กิจกรรมเพิม่ ศักยภาพบัณฑิต
-กิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรม (มหาสงกรานต)
กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรคณะมนุษยศาสตรฯ
-กิจกรรมปจฉิมนิเทศ
-กิจกรรมเติมรักใหนอง “Seasan 12”
-กิจกรรมพระคุณที่สาม
-กิจกรรมพัฒนาภาวะผูนําและอัตลักษณ
กิจกรรมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- กีฬาสัมพันธภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา “110
ป ศรีอยุธยาเกมส”
- กิจกรรมมหาสงกรานต
- กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
- กิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษา (คณะ)
- กิจกรรมเติมรักใหนอง “Season 12”
- กิจกรรมพระคุณทีส่ าม (ไหวครู 58)
กิจกรรมนักศึกษาคณะครุศาสตร
-กิจกรรมกีฬาสัมพันธภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
“111 ปศรีอยุธยาเกมส”
-กิจกรรมมหาสงกรานต
- กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร
- กิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษา
- กิจกรรมชวนนองทัศนาอยุธยากรุงเกา
- กิจกรรมไหวครู
-กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ
-กิจกรรมการใหบริการนักศึกษาและศิษยเกา

รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

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

4,050
5,000
2,000
7,000
12,350
4,000
11,600

1 ครั้ง

57,500

1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

5,000
700
1,500
8,500
4,800

1 ครั้ง

40,000

1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

4,000
4,000
8,000
27,000
5,000
4,000
3,000

1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

785,594

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

5,000
2,000
7,000

1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

5,000
700
1,500

1 ครั้ง
1 ครั้ง

4,000
4,000

11,600
1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

4,050

1 ครั้ง

3,000

67,700
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1 ครั้ง
1 ครั้ง

12,350
4,000

1 ครั้ง
1 ครั้ง

8,500
4,800

1 ครั้ง

27,000

57,500

40,000

8,000

1 ครั้ง

4,000

261,250

334,994

5,000

121,650
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1

2

3

4

5

6

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมคายพัฒนาศักยภาพผูนํานักศึกษาจิตอาสา พัฒนาทองถิ่น
งบดําเนินงาน
1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาอาหาร
60
คน ๆละ
7 มื้อ ๆละ
- คาติดตามประเมินผล
- คาวัสดุในการจัดกิจกรรม
กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมอนุรักษและสืบสานประเพณีลอยกระทง ราชภัฏกรุงเกา
งบดําเนินงาน
2.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาถายวีดีโอ
1
ครั้ง ๆละ
1 วัน ๆ ละ
- คาติดตามประเมินผล
- คาการแสดงดนตรี
- คาดอกไมตกแตงสถานที่
- คาปายประชาสัมพันธ
- คาวัสดุในการจัดกิจกรรม
กิจกรรมหลักที่ 3 กิจกรรมชมรมนักศึกษา
งบดําเนินงาน
3.1 คาวัสดุ
- คาวัสดุในการจัดกิจกรรม
กิจกรรมหลักที่ 4 กิจกรรมเย็นทัว่ หลา มหาสงกรานตราชภัฏกรุงเกา
งบดําเนินการ
4.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาบํารุงดนตรีไทย
1
ครั้ง ๆละ
1 วง ๆ ละ
- คาถายวีดีโอ
1
ครั้ง ๆละ
1 วัน ๆ ละ
- คาติดตามประเมินผล
- คาดอกไมตกแตงสถานที่
- คาปายประชาสัมพันธ
- คาวัสดุในการจัดกิจกรรม
กิจกรรมหลักที่ 5 กิจกรรมเลือกตั้งนายกองคการบริหารนักศึกษา ภาคปกติ
งบดําเนินงาน
5.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาติดตามประเมินผล
- คาปายประชาสัมพันธ
- คาวัสดุในการจัดกิจกรรม
กิจกรรมหลักที่ 6 กิจกรรมเชิดชูเกียรติผูนํานักศึกษา
งบดําเนินงาน
6.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาอาหารกลางวัน
60
คน ๆละ
1 มื้อ ๆละ
- คาติดตามประเมินผล
ปริมาณรายการ

อัตราตอหนวย
อัตรา หนวย

50 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท
1,000 บาท

100 บาท
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รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
30,000
30,000
30,000
21,000
500
8,500
23,100
23,100
23,100
1,000
500
5,000
9,000
3,000
4,600
50,000
50,000
50,000
50,000
21,500
21,500
21,500
1,000
1,000
500
9,000
5,000
5,000
6,594
6,594
6,594
500
3,500
2,594
53,000
53,000
53,000
6,000
500
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ลํา
ดับ

รายการ
-

7

8

9

10

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
ปริมาณรายการ
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รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)
4,000

อัตราตอหนวย

คาตกแตงเวทีและสถานที่
จัดงาน
- คาโลรางวัล
1
ครั้ง ๆละ
40 อัน ๆละ
800
- คากรอบรูป
1
ครั้ง ๆละ
40 อัน ๆละ
200
- วัสดุอุปกรณในการจัด
กิจกรรม
กิจกรรมหลักที่ 7 กิจกรรมการสัมมนาผูนํานักศึกษาและการเรียนรูระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยแกนักศึกษา
งบดําเนินงาน
7.1 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร
4
คน ๆละ
3 ชั่วโมง ๆละ
600
- คาตอบแทนวิทยากร
2
คน ๆละ
3 ชั่วโมง ๆละ
1,200
7.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาที่พัก
60
คน ๆละ
3 คืน ๆละ
500
- คาอาหารกลางวัน
60
คน ๆละ
4 มื้อ ๆละ
150
- คาอาหารเย็น
60
คน ๆละ
3 มื้อ ๆละ
200
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
60
คน ๆละ
5 มื้อ ๆละ
25
- คาติดตามประเมินผล
- คาวัสดุในการจัดกิจกรรม
- คาปาย
กิจกรรมหลักที่ 8 กิจกรรมคายอาสา 5 ราชภัฏ เขตภูมิศาสตรภาคกลาง ครั้งที่ 2
งบดําเนินการ
8.1 คาใชสอย
- คาลงทะเบียน
กิจกรรมหลักที่ 9 กิจกรรมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจําปการศึกษา 2559
งบดําเนินการ
9.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาบํารุงดนตรีไทย
1
ครั้ง ๆละ
1 วง ๆ ละ
1,000
- คาถายวีดีโอ
1
ครั้ง ๆละ
1 วัน ๆ ละ
1,000
- คาติดตามประเมินผล
- คาดอกไมตกแตงสถานที่
- คาปายประชาสัมพันธ
- คาวัสดุในการจัดกิจกรรม
กิจกรรมหลักที่ 10 กิจกรรมพิธีไหวครู “พระคุณที่สาม” ประจําปการศึกษา 2559
งบดําเนินการ
10.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาบํารุงดนตรีไทย
1
ครั้ง ๆละ
1 วง ๆ ละ
1,000
- คาถายวีดีโอ
1
ครั้ง ๆละ
1 วัน ๆ ละ
1,000
- คาติดตามประเมินผล
- คาดอกไมตกแตงสถานที่
- คาปายประชาสัมพันธ

บาท
บาท

32,000
8,000
2,500
190,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท

บาท
บาท

190,900
14,400
7,200
7,200
176,500
90,000
36,000
36,000
7,500
500
6,000
500
20,000
20,000
20,000
20,000
21,500
21,500
21,500
1,000
1,000
500
9,000
5,000
5,000
20,000
20,000
20,000
1,000
1,000
500
8,000
3,500
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ลํา
ดับ

รายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
100 พวง ๆละ
1 พวง ๆละ
ปริมาณรายการ

- พวงมาลัย
- คาวัสดุในการจัดกิจกรรม
11 กิจกรรมหลักที่ 11 กิจกรรมนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)
20 บาท
2,000
4,000
82,000

อัตราตอหนวย

11.1 กิจกรรมกีฬาสัมพันธภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา “111 ป ศรีอยุธยาเกมส”
งบดําเนินงาน
11.1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาเชาชุดเชียรลดี เดอร
15
ชุด
- คาจางทําอุปกรณขบวน
1
ครั้ง
พาเหรด
- คาจางทําอุปกรณกองเชียร
1
ครั้ง
- คาวัสดุ
1
ครั้ง
11.2 กิจกรรมสงกรานต
งบดําเนินงาน
11.2.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คากรรมการตัดสิน
1
ครัง้
- คาจางทําปาย
1
ครั้ง
- คาเงินรางวัลในการประกวด
1
ครั้ง
- คาวัสดุ
1
ครั้ง
11.3 กิจกรรมเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
งบดําเนินงาน
11.3.1 คาวัสดุ
- คาวัสดุ
1
ครั้ง
11.4 กิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
งบดําเนินงาน
11.4.1 คาใชสอย
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
150 คน ๆ ละ
- คาจางทําบายศรี
1
ครั้ง
- คาวัสดุ
1
ครั้ง
11.5 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
งบดําเนินงาน
11.5.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาวัสดุ
1
ครั้ง
- คาจางทําบายศรี
1
ครั้ง
- คาทําปายชื่องาน
1
ครั้ง
- คาจางตกแตงสถานที่
1
ครั้ง
11.6 กิจกรรมเติมรักใหนอง “Season 12”
งบดําเนินงาน
11.6.1 คาใชสอย
- คาจางทําซุม
1
ครั้ง
11.7 กิจกรรมพระคุณที่สาม (ไหวครู)
งบดําเนินงาน

1
1

ครั้ง
ครั้ง

1
1

ครั้ง
ครั้ง

3
1
3
1

คน ๆ ละ
ครั้ง
รางวัล
ครั้ง
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1,000

บาท

4,700 บาท

400
1,500
2,600
500

บาท
บาท
บาท
บาท

1

ครั้ง

1,000 บาท

1
1
1

มื้อ ๆ ละ
ครั้ง
ครั้ง

15 บาท
3,750 บาท
1,000 บาท

1
1
1
1

ครั้ง
ครั้ง
ปาย
ครั้ง

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

1

ครั้ง

3,500 บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

49,700
49,700
49,700
15,000
10,000
20,000
4,700
5,800
5,800
5,800
1,200
1,500
2,600
500
1,000
1,000
1,000
1,000
7,000
7,000
7,000
2,250
3,750
1,000
10,000
10,000
10,000
2,000
4,000
2,000
2,000
3,500
3,500
3,500
3,500
5,000
5,000
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ลํา
ดับ

รายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
ปริมาณรายการ

อัตราตอหนวย
อัตรา หนวย

11.7.1 คาใชสอย
- คาจางทําพานไหวครู
1
ครั้ง ๆ ละ
10
พาน ๆ ละ
500 บาท
12 กิจกรมหลักที่ 12 กิจกรรมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
12.1 กิจกรรมกีฬาสัมพันธภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา “111 ป ศรีอยุธยาเกมส”
งบดําเนินงาน
12.1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาเชาชุดเชียรลีดเดอร
5,000 บาท
- คาจางทําอุปกรณกองเชียร
1
ครั้ง ๆละ
1
ครั้ง
5,000 บาท
- คาตกแตงสถานที่
1
ครั้ง ๆละ
1
ครั้ง
4,000 บาท
- คาตกแตงขบวนพาเหรด
1
ครั้ง ๆละ
1
ครั้ง
4,000 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
300 คน ๆละ
2 มื้อ ๆละ
25 บาท
- คาชุดกีฬา
100 ชุด ๆละ
150
บาท
15,000 บาท
12.2 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพบัณฑิต
งบดําเนินงาน
12.2.1 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร
1
คน ๆละ
3
ชั่วโมง ๆละ
600 บาท
12.2.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
50
คน ๆละ
1
มื้อ ๆละ
25 บาท
- คาวัสดุ
1
ครั้ง ๆละ
1
ครั้ง
1,000 บาท
12.3 กิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรม (มหาสงกรานต)
งบดําเนินงาน
12.3.1 คาวัสดุ
- คาวัสดุ
1
ครั้ง ๆละ
1
ครั้ง
5,000 บาท
12.4 กิจกรรมเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
งบดําเนินงาน
12.4.1 คาวัสดุ
- คาถายเอกสาร
1
ครั้ง ๆละ
1
ครั้ง
750 บาท
12.5 กิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
งบดําเนินงาน
12.5.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
200 คน ๆละ
1
มื้อ ๆละ
25 บาท
- คาวัสดุ
1
ครั้ง ๆละ
1
ครั้ง
2,000 บาท
12.6 กิจกรรมเติมรักใหนอง “Season 12”
งบดําเนินงาน
12.6.1 คาใชสอย
- คาจางทําซุม
1
ครั้ง ๆละ
1
ครั้ง
2,350 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
400 คน ๆละ
1
มื้อ ๆละ
25 บาท
12.7 กิจกรรมพระคุณที่สาม (ไหวครู)
งบดําเนินงาน
12.7.1 คาใชสอย
- คาจางทําพานไหวครู
8 รายการ ๆละ 1
ครั้ง
500 บาท
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รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
5,000
5,000
94,000
48,000
48,000
48,000
5,000
5,000
4,000
4,000
15,000
15,000
4,050
4,050
1,800
1,800
2,250
1,250
1,000
5,000
5,000
5,000
5,000
2,000
2,000
2,000
2,000
7,000
7,000
7,000
5,000
2,000
12,350
12,350
12,350
2,350
10,000
4,000
4,000
4,000
4,000
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ปริมาณหนวยตอ
รวมเปนเงิน
อัตราตอหนวย
หมาย
รายการ
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย (บาท)
12.8 กิจกรรมพัฒนาภาวะผูนําและอัตลักษณ
11,600
งบดําเนินงาน
11,600
12.8.1 คาตอบแทน
3,600
- คาคาตอบแทนวิทยากร
1
คน ๆละ
6
ครั้ง
600 บาท
3,600
12.8.2 คาใชสอย
8,000
- คายานพาหนะ/เบี้ยเลี้ยง/ที่พัก 1 ครั้ง ๆละ
1
ครั้ง
8,000 บาท
8,000
13. กิจกรรมหลักที่ 13 กิจกรรมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
78,000
13.1 กิจกรรมกีฬาสัมพันธภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา “111 ป ศรีอยุธยาเกมส”
57,500
งบดําเนินงาน
57,500
13.1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
57,500
- คาเชาชุดเชียรลีดเดอร
10,000
- คาตกแตงสถานที่
1
งานๆละ
1
งาน
10,000 บาท
10,000
- คาตกแตงขบวนพาเหรด
1
งานๆละ
1
งาน
10,000 บาท
10,000
- คาจางแตงหนาทําผม
1
งานๆละ
1
งาน
5,000 บาท
5,500
- คาชุดนักกีฬา
22,000
13.2 กิจกรรมมหาสงกรานต
5,000
งบดําเนินงาน
5,000
13.2.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
5,000
- คาตกแตงสถานที่
100
1
ครั้ง
2,000 บาท
2,000
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
500
1 มื้อ ๆละ
25 บาท
2,500
- คาวัสดุอื่นๆ
500
13.3 กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
700
งบดําเนินงาน
700
13.3.1 คาวัสดุ
700
- คาปายประชาสัมพันธ
500
- คาถายเอกสาร
200
13.4 กิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1,500
งบดําเนินงาน
1,500
13.4.1 คาตอบแทน
1,200
- คาตอบแทนวิทยากร
1
คนๆละ
2
ชม.ๆละ
600 บาท
1,200
13.4.2 คาวัสดุ
300
- คาวัสดุ
300
13.5 กิจกรรมเติมรักใหนอง “Season 12”
8,500
งบดําเนินงาน
8,500
1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
8,500
- คาจางจัดทําซุม
16
ซุมๆละ
1
ครั้งๆละ
500 บาท
8,000
- คาปายไวนิล
500
13.6 กิจกรรมพระคุณที่สาม (ไหวครู)
4,800
งบดําเนินงาน
4,800
1.1 คาใชสอย
4,800
- คาจางทําพานไหวครู
8
พานๆละ
1
ครั้งๆละ
600 บาท
4,800

ลํา
ดับ

ปริมาณรายการ
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ปริมาณหนวยตอ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
14. กิจกรรมหลักที่ 14 งานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะครุศาสตร

ลํา
ดับ

ปริมาณรายการ

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)
95,000

อัตราตอหนวย

14.1 กิจกรรมกีฬาสัมพันธภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา “111ป ศรีอยุธยาเกมส”
งบดําเนินงาน
14.1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาเชาชุดเชียรลีดเดอร
1
ครั้ง
14,000 บาท
- คาเชาชุดแฟนซี
400 บาท
20
ชุดๆละ
1
ครั้ง
- คาอุปกรณเชียร
110 ชุด ๆละ
1 ครั้ง ๆละ
100 บาท
- คาวัสดุตกแตงอัฒจรรยเชียร
1
ชุด ๆละ
1 ครั้ง ๆละ
7,000 บาท
14.2 กิจกรรมมหาสงกรานต
งบดําเนินงาน
14.2.1 คาวัสดุ
- คาถายเอกสาร
1
ครั้ง ๆละ 10,000 แผน ๆละ
0.40 บาท
14.3 กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร
งบดําเนินงาน
14.3.1 คาวัสดุ
- คาถายเอกสาร
1
ครั้ง ๆละ 10,000 แผน ๆละ
0.40 บาท
14.4 กิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะครุศาสตร
งบดําเนินงาน
14.4.1 คาวัสดุ
- คาถายเอกสาร
1
ครั้ง ๆละ 8,750 แผน ๆละ
0.40 บาท
- คาวัสดุ
1
ครั้ง ๆละ
1
ครั้ง
4,500 บาท
14.5 กิจกรรมชวนนองทัศนาอยุธยากรุงเกา
งบดําเนินงาน
14.5.1 คาใชสอย
- คาจางทําซุม
1
ครั้ง ๆละ
1
ครั้ง
27,000 บาท
14.6 กิจกรรมไหวครู
งบดําเนินงาน
14.6.1 คาวัสดุ
- คาวัสดุ
1
ครั้ง ๆละ
1
ครั้ง
5,000 บาท
14.7 กิจกรรมเด็กแหงชาติ
งบดําเนินงาน
14.7.1 คาวัสดุ
- คาวัสดุ
1
ครั้ง ๆละ
1
ครั้ง
4,000 บาท
14.8 กิจกรรมการใหบริการนักศึกษาและศิษยเกา
งบดําเนินงาน
14.8.1 คาวัสดุ
- คาวัสดุ
1
ครั้ง ๆละ
1
ครั้ง
5,000 บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการภายใตกิจกรรมเดียวกัน (คาใชสอย/วัสดุ)
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40,000
40,000
40,000
14,000

8,000

11,000
7,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
8,000
8,000
8,000

3,500
4,500

27,000
27,000
27,000
27,000
5,000
5,000
5,000

5,000

4,000
4,000
4,000

4,000

3,000
3,000
3,000

3,000

785,594
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8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมใหนักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ TQF
2. มีการสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานองคประกอบที่ 1 การผลิต
บัณฑิต ตัวบงชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับ
สถาบัน ครบทั้ง 5 ประเภทที่ตรงกับความตองการของนักศึกษา คือ กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม กิจกรรมเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
3. มีการสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาไดรับการพัฒนาทางดานสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และ
คุณธรรมจริยธรรม
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการตามเกณฑ สกอ.ตัวบงชี้ที่ 1.5 จํานวน 6 ขอ
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
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162434209100 งานกิจกรรมกีฬาสูความเปนเลิศ และสงเสริมสุขภาพ
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตาม
ผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:
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ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบดําเนินงาน
976,288 บาท
กองพัฒนานักศึกษา : วาที่ ร.ต.สิทธา ฉิมทวม

1. หลักการและเหตุผล
การดํ าเนิ น งานด า นกีฬาสู ความเปน เลิศ และสงเสริมสุขภาพเปน กิจ กรรมที่ส ถาบัน อุดมศึกษาสนับ สนุน
สงเสริมความสามารถทางดานกีฬาใหกับนักศึกษา แบงออกเปนสองสวนคือ การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันระดับ
ภูมิภาค และระดับประเทศ เพื่อมุงสูความเปนเลิศทางดานกีฬาของนักศึกษา และการจัดกิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพ
ของนั กศึ กษาที่ ดํ า เนิ น การโดยองค กรนั กศึ กษาซึ่งไดรับการสนับ สนุน จากสถาบัน ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒ นา
ทางดานสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และจิตใจ
งานกิจกรรมกีฬาสูความเปนเลิศ และสงเสริมสุขภาพเปนสวนหนึ่งของงานที่ทางกองพัฒนานักศึกษาไดจัดขึ้น
เพื่อสงเสริมใหนักศึกษา มีความเปนเลิศทางดานกีฬา และสงเสริมใหนักศึกษามีสุขภาพที่ดี จากกิจกรรมตอไปนี้ เชน
การเข า ร ว มการแข ง ขั น กี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย แห ง ประเทศไทย การเข า ร ว มการแข ง ขั น กี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เขตภูมิศาสตรภาคกลาง และการแขงขันกีฬาสัมพันธภายใน เพื่อใหนักศึกษาที่เขารวมไดรับการพัฒนาทางดานกีฬา
และสุขภาพ
2. วัตถุประสงค
1.เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมใหนักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษา TQF
2.เพื่ อส งเสริมและสนั บสนุน การจั ดกิจ กรรมใหส อดคลองกับเกณฑมาตรฐานองคป ระกอบที่ 1 การผลิต
บัณฑิต ตั้งบงชี้ ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับสถาบัน ในดานกิจกรรมกีฬา และสุขภาพ
3.เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาไดรับการพัฒนาทางดานสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และจิตใจ
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สกอ. องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณทิต ตัวบงชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
4. เครือขายความรวมมือ
 มีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
1.1
1.2
1.3
1.4

รายการเปาหมาย

กิจกรรมการแขงขันกีฬามุงสูความเปนเลิศ
กิจกรรมการแขงขันกีฬาภายใน
กิจกรรมพิธีรับธง
มีนักศึกษา ทุกคณะ ทุกชั้นป เขารวมทุกกิจกรรม
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ปริมาณ หนวยนับ

3
ครั้ง
1
กิจกรรม
1
กิจกรรม
50 - 100 คน/กิจกรรม

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 นักศึกษาไดเพิ่มขีดความสามารถในการเขารวมการแขงขันกีฬาไมนอยกวา รอยละ 60
2.2 นักศึกษาที่ไดเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจไมนอยกวา รอยละ 80
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.59) เบิกจายรอยละ ........34.57..........เปนเงิน.......... 346,145.......บาท
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ ........65.43..........เปนเงิน.......... 630,143.......บาท

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1
2
3

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
กิจกรรมการแขงขันกีฬาเพื่อมุงสูความเปนเลิศ
กิ จ กรรมการแข ง ขั น กี ฬ าสั ม พั น ธ ภ ายในมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา “111 ป ศรีอยุธยาเกมส”
กิจกรรมพิธีรับธงการเปนเจาภาพกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เขตภูมิศาสตรภาคกลาง ครั้งที่ 28

รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง
346,145
2 ครั้ง
470,143

ปริมาณ

งบประมาณ

3 ครั้ง

816,288

1 ครั้ง

100,000

1 ครั้ง

100,000

1 ครั้ง

60,000

1 ครั้ง

60,000

976,288

346,145

630,143

2559

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

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
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ปริมาณหนวยตอ
รวมเปนเงิน
อัตราตอหนวย
หมาย
รายการ
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย (บาท)
816,288
1 กิจกรรมหลักที่ 1 การแขงขันกีฬาเพื่อมุงสูความเปนเลิศ
งบดําเนินงาน
816,288
1.1 คาตอบแทน
247,260
- คาเบี้ยเลีย้ งฝกซอม
- ผูควบคุมกีฬา
31,500
- นักกีฬา
120,400
- คาเบี้ยเลีย้ งแขงขันกีฬา
- โคชนอก
18,720
- นักกีฬา
76,640
1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
569,028
- คาเบี้ยเลีย้ งแขงขันกีฬา
- อาจารย
32,880
- เจาหนาที่/พนักงานขับรถ
36,720
- คาที่พัก ผูควบคุม ,
60,000
อาจารย,เจาหนาที่,พนักงาน
ขับรถ
- คาที่พักนักกีฬา
108,000
- คายานพาหนะเขารวมการ
65,000
แขงขัน (คาเชารถ/คาน้ํามัน
รถ/คาบํารุงรถ/คาทางดวน)
- คาสมทบในการเขารวมการ
40,000
แขงขัน
- คาบํารุงสมาชิกประจําป
25,000
- คาธรรมเนียมในการเขารวม
10,000
การแขงขัน
- ค า ธรรมเนี ย มเข า ร ว มการ 1
ครั้ง ๆละ
75 คน ๆละ
120 บาท
9,000
แขงขันสําหรับนักกีฬาและ
เจาหนาที่
- คาอุปกรณกีฬาสําหรับ
41,000
ฝกซอมและแขงขัน
- คาชุดนักกีฬา , ผูควบคุม
141,428
นักกีฬา , เจาหนาที่
ประสานงานกีฬา
2 กิจกรรมหลักที่ 2 การแขงขันกีฬาสัมพันธภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
100,000
“ 111 ป ศรีอยุธยาเกมส”
งบดําเนินงาน
100,000
2.1 คาตอบแทน
35,000
- คากรรมการตัดสินกีฬา
35,000

ลํา
ดับ

ปริมาณรายการ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ลํา
ดับ

รายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
ปริมาณรายการ

2.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาบํารุงวงดุริยางค
1
วง ๆ ละ
1 วัน ๆละ
- คาถายวีดีโอ
1
คน ๆละ
1 วัน ๆละ
- คาติดตามประเมินผล
- คาจัดทําพิธีเปด-ปดการ
แขงขันกีฬา
- คาทําสูจิบัตรการแขงขัน
1
ครั้ง ๆละ
30 เลม ๆละ
กีฬา
- คาเชาเต็นท
4
หลัง ๆละ
1 ครั้ง ๆละ
- คาถวยรางวัล
- วัสดุในการจัดกิจกรรม
- คาปายประชาสัมพันธ
- คาวัสดุตกแตงกระถางคบ
เพลิง
3 กิจกรรมหลักที่ 3 พิธีรับธงการเปนเจาภาพการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เขตภูมิศาสตรภาคกลาง ครั้งที่ 28 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
งบดําเนินงาน
3.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาจางเหมารถบัส
2
คัน ๆ ละ
1 วัน ๆละ
- คาจางเหมาการแสดง
1
ชุด ๆละ
1 วัน ๆละ
- คาจางทําวิดีโ อเตรียมความ
พรอมการเปนเจาภาพ
- วัสดุในการจัดกิจกรรม
- คาจัดทําเสื้อ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการภายใตกจิ กรรมเดียวกัน (คาใชสอย/วัสดุ)
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รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)
65,000
6,000 บาท
6,000
1,000 บาท
1,000
500
9,000

อัตราตอหนวย

120 บาท

3,600

1,500 บาท

6,000
15,000
6,400
10,000
7,500
60,000

7,500 บาท
7,500 บาท

60,000
60,000
15,000
7,500
7,500
8,000
22,000
976,288

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่ อส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรมให นั ก ศึ ก ษามี คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค ต ามกรอบ
มาตรฐานระดับอุดมศึกษา TQF
2. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานองคประกอบที่ 1 การผลิต
บัณฑิต ตั้งบงชี้ ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับสถาบัน ในดานกิจกรรมกีฬา และสุขภาพ
3. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาไดรับการพัฒนาทางดานสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และ
จิตใจ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการตามเกณฑ สกอ.ตัวบงชี้ที่ 1.5 จํานวน 6 ขอ
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
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แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
162434209200 งานใหคําปรึกษาและแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตาม
ผลผลิต:

วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:
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ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด

140,400 บาท
กองพัฒนานักศึกษา : นายสิทธิ์พงษ พงษสุข

1. หลักการและเหตุผล
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลเอาใจใส
นักศึกษา ซึ่งอยูในชวงวัยของการเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กสูวัยผูใหญ อาจเกิดความขัดแยงและความสับสนในการ
ตัดสินใจ บุคลิกภาพ การปรับตัวกับสิ่งแวดลอมใหมๆ การปรับตัวจากบานและครอบครัวสูการใชชีวิตลําพังในหอพัก
การปรับตัวในการคบเพื่อนใหม เพื่อนเพศเดียวกันและตางเพศ ตลอดจนความวิตกกังวลในการหางานทํากอนจบ
การศึกษา การเตรียมความพรอมใหกับผูจะเขาสูตลาดแรงงานในอนาคตเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะนักศึกษาได
รูจั กตนเอง มีความรู ความสามารถในการตัดสิน ใจเลือกศึกษาตอหรือประกอบอาชีพที่ตรงกับ ความถนัด ทักษะ
ความสามารถและบุคลิกภาพของตนเอง ทําใหนักศึกษามีความสุขในการเรียนและการทํางาน สามารถพัฒนาตนเองให
กาวหนาในอาชีพอยางยั่งยืนตอไปในอนาคต รวมถึงการบริการดานขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและ
ศิษยเ กา เชน ทุ นการศึกษา การบริการจัดหางาน แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิช าชีพ ขอมูล ขาวสารความ
เคลื่ อ นไหวในและนอกสถาบั น ที่ จํ า เป น แก นั กศึ กษาและศิษย เกา และการจัดโครงการเพื่อ พัฒ นาประสบการณ
ทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกาในรูปแบบตางๆ อีกทั้งยังมีการสงเสริมบทบาทใหกับอาจารยที่ปรึกษาไดดูแล
ชวยเหลือนักศึกษา ใหคําปรึกษาและขอชี้แนะใหกับนักศึกษาไดอยางใกลชิดและทั่วถึง
ซึ่งสิ่งเหลานี้อาจเปนอุปสรรคตอการเรียนในมหาวิทยาลัยได ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงจัดบริการแนะแนวและให
คําปรึกษา เพื่อใหความชวยเหลือและแนะแนวทางในการลดความวิตกกังวล เขาใจ และตระหนักรูในตนเอง สามารถ
เขาใจปญหาและ หาทางออกไดอยางเหมาะสม เพื่อนักศึกษาจะประสบความสําเร็จเปนบัณฑิตที่พึงประสงคของ
มหาวิทยาลัย และมีคุณภาพเปนปญญาของแผนดินไดอยางสมบูรณ
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมอาจารยใหไดรับรูบทบาทของอาจารยที่ปรึกษาและสามารถใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยเหลือ
นักศึกษาไดอยางถูกตองเหมาะสม
2. เพื่อสงเสริมในดานบริการการใหคําปรึกษาทั้งดานการศึกษา อาชีพ และปญหาสวนตัวรวมถึงไดรับบริการ
ขอมูลขาวสารดานวิชาการ วิชาชีพที่เปนประโยชน ใหแกนักศึกษา
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3. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนนักศึกษาและศิษยเกาใหมีโอกาสไดเขารับการฝกอบรม เพิ่มพูนความรู และฝก
ประสบการณทางวิชาชีพในดานที่ตนเองถนัด
4. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนนักศึกษาใหไดรับความรูและแนวทางในการตัดสินใจศึกษาตอ หรือเลือกที่จะไป
ประกอบอาชีพหลังจากสําเร็จการศึกษา
5. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนนักศึกษาและศิษยเกามีโอกาสไดรับการฝกอบรม ความรู ความสามารถ ทักษะ
ทางดานวิชาการอยางเหมาะสม
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สกอ. องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1.1 กิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา
1.2 กิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษา
1.3 กิจกรรมงานทุนการศึกษา

ปริมาณ หนวยนับ
500
คน
500
คน
200
คน

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 นักศึกษาไดรับความรู ความเขาใจจากการจัดอบรมไมนอยกวา รอยละ 80
2.3 นักศึกษาที่ไดเขารับการอบรมมีความพึงพอใจไมนอยกวา รอยละ 80
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ .....26.03..........เปนเงิน.......36,550......บาท
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ .....42.17..........เปนเงิน..... 59,200......บาท
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ ....31.80..........เปนเงิน......44,650......บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1
1.1
1.2
2
3
4
5
5.1
5.2
6

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
กิจกรรมใหคําปรึกษา แนะแนว และการเขาสูอาชีพแก
นักศึกษา
กิจกรรมที่1.1 กิจกรรมการใหคําปรึกษา แนะแนว
สําหรับอาจารยที่ปรึกษา
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและการเขาสูอาชีพแก
นักศึกษา
กิจกรรมบริการขาวสารและขอมูลแหลงงานแกนักศึกษา
กิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จ
การศึกษา
กิจกรรมบริการขอมูลขาวสารและความรูที่เปน
ประโยชนแกศิษยเกา
กิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษา
กิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร 4 ป
กิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร 5 ป
กิจกรรมงานทุนการศึกษา

รวมทั้งสิ้น

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง

27,500

1 ครั้ง

27,500

1 ครั้ง

23,200

1 ครั้ง

23,200

1 ครั้ง
1 ครั้ง

23,000
27,800

1 ครั้ง

5,500

1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

16,850
3,000
13,550

140,400

1 ครั้ง

23,000
1 ครั้ง

1 ครั้ง

13,550

36,550

1 ครั้ง

2559

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

1 ครั้ง

27,800

1 ครั้ง

16,850

5,500

3,000

59,200

44,650

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1

2

3

4

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
กิจกรรมใหคําปรึกษา แนะแนว และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษา
1.1 กิจกรรมการใหคําปรึกษา แนะแนวสําหรับอาจารยที่ปรึกษา
งบดําเนินงาน
1.1.1 คาตอบแทน
- คาวิทยากร
2
คนๆละ
3 ชั่วโมงๆละ
1.1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาติดตามประเมินผล
- คูมืออาจารยที่ปรึกษา
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
40
คนๆละ
2 มื้อๆละ
- คาอาหาร
40
คนๆละ
1 มื้อๆละ
- คาปาย
- คาวัสดุอุปกรณ
1.2 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและการเขาสูอาชีพแกนักศึกษา
งบดําเนินงาน
1.2.1 คาตอบแทน
- คาวิทยากร
2
คนๆละ
3 ชั่วโมงๆละ
1.2.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาติดตามประเมินผล
- คาบํารุงรถ
- คาน้ํามัน
- คาปาย
- คาวัสดุอุปกรณ
กิจกรรมบริการขอมูลขาวสารและแหลงงานแกนกั ศึกษา
2.1 คาวัสดุ
- คาวัสดุอุปกรณ
- คาจัดทําเอกสาร/แผนพับ
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา
งบดําเนินงาน
3.1 คาตอบแทน
- คาวิทยากร
4
คนๆละ
6 ชั่วโมงๆละ
3.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาติดตามประเมินผล
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
20
คนๆละ
3 มื้อๆละ
- คาปาย
- คาวัสดุอุปกรณ
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมบริการขอมูลขาวสารและความรูที่เปนประโยชนแกศิษยเกา
งบดําเนินงาน
4.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาติดตามประเมินผล
ปริมาณรายการ

อัตราตอหนวย
อัตรา หนวย

1,200 บาท
500
9,500
35
100
500
3,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,200 บาท
500
3,000
7,000
500
5,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

18,000 บาท
5,000 บาท

800 บาท
1,000
35
2,000
35,00

บาท
บาท
บาท
บาท

500 บาท
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รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
50,700
27,500
27,500
7,200
7,200
20,300
500
9,500
2,800
4,000
500
3,000
23,200
23,200
7,200
7,200
16,000
500
3,000
7,000
500
5,000
23,000
23,000
18,000
5,000
27,800
19,200
19,200
8,600
1,000
2,100
2,000
3,500
5,500
5,500
5,500
500
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ลํา
ดับ

รายการ
-

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
ปริมาณรายการ

คาจัดทําเอกสาร
ประชาสัมพันธ
5 กิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษา
5.1 กิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร 4 ป
งบดําเนินงาน
5.1.1 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร
2
คนๆละ
5.1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาติดตามประเมินผล
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
30
คนๆละ
สําหรับอาจารย
- คาปาย
- คาวัสดุ
- คาวัสดุตกแตงเวทีและ
สถานที่จัดงาน
5.2 กิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร 5 ป
5.2.1 คาวัสดุ
- คาวัสดุ
6 กิจกรรมงานทุนการศึกษา
งบดําเนินงาน
6.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาติดตามประเมินผล
- คาจัดทําเอกสาร
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
30
คนๆละ
สําหรับอาจารย/ผูร วมงาน
- คาปาย
- คาวัสดุ
- คาวัสดุตกแตงเวทีและ
สถานที่จัดงาน

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
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รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)
5,000 บาท
5,000

อัตราตอหนวย

19,850
16,850
2 ชั่วโมงๆละ

1,200 บาท

1

1,000 บาท
35 บาท

4,800
4,800
12,050
1,000
1,050

2,000 บาท
2,000 บาท
6,000 บาท

2,000
2,000
6,000

มื้อๆละ

500 บาท
3,000 บาท
35 บาท

3,000
3,000
3,000
13,550
13,550
13,550
500
3,000
1,050

1,000 บาท
3,000 บาท
5,000 บาท

1,000
3,000
5,000

3,000 บาท

1

มื้อๆละ

140,400

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการภายใตกจิ กรรมเดียวกัน (คาใชสอย/วัสดุ)

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. มีการสงเสริมอาจารยใหไดรับรูบทบาทของอาจารยที่ปรึกษาและสามารถใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยเหลือ
นักศึกษาไดอยางถูกตองเหมาะสม
2. มีการสงเสริมในดานบริการการใหคําปรึกษาทั้งดานการศึกษา อาชีพ และปญหาสวนตัวรวมถึงไดรับบริการ
ขอมูลขาวสารดานวิชาการ วิชาชีพที่เปนประโยชน ใหแกนักศึกษา
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9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการตามเกณฑ สกอ.ตัวบงชี้ที่ 3.1 จํานวน 7 ขอ
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
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162434209300 งานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมแกนักศึกษา
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการใหม คือ โครงการที่จัดทําขึ้นใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ
ภายในปเดียว
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตาม
ผลผลิต:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด

วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

153,500 บาท
กองพัฒนานักศึกษา : นายกิตติรัตน บุญล้ํา

1. หลักการและเหตุผล
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลเอาใจใส
นักศึกษา ซึ่งอยูในชวงวัยของการเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กสูวัยผูใหญ อาจเกิดความขัดแยงและความสับสนในการ
ตัดสิ น ใจ บุ คลิ กภาพ การปรั บ ตั ว กั บ สิ่ งแวดล อมใหมๆ จึงตองมีการเสริมสรางระเบีย บวินัย และความประพฤติ
นักศึกษา การควบคุมดูแลนักศึกษาใหปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัยและสังคม การปลูกฝง
จิตสํานึกในคุณธรรม จริยธรรม การทุจริตคอรัปชั่น ตลอดจนการเรียนรูเกี่ยวกับแนวคิดในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
งานสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของงานที่กองพัฒนานักศึกษาที่จัดขึ้นเพื่อสงเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม ปลูกฝงจิตสํานึกในเรื่องของการไมทุจริต คอรัปชั่น และเสริมสรางการมีระเบียบวินัยของ
นักศึกษา เพื่อใหนักศึกษาประสบความสําเร็จและเปนบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัย มีคุณภาพเปนปญญาชน
ของแผนดินไดอยางสมบูรณ
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมแกนักศึกษา
2. เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจ ปลูกจิตสํานึกการไมทุจริต คอรัปชั่น แกนักศึกษา
3. เพื่อสงเสริมและใหความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงใหแกนักศึกษา
4. เพื่อเสริมสรางภูมิคุมกันและใหความรูเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดแกนักศึกษา
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สกอ. องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1.1 กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมแกนักศึกษา
1.2 กิจกรรมเสริมสรางความรูความเขาใจการทุจริตคอรัปชั่น
1.3 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
1.4 กิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติดในสถานศึกษา
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ปริมาณ หนวยนับ
200
คน
50
คน
50
คน
100
คน

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 นักศึกษาไดรับความรู ความเขาใจจากการจัดอบรมไมนอยกวา รอยละ 80
2.2 นักศึกษาที่ไดเขารับการอบรมมีความพึงพอใจไมนอยกวา รอยละ 80
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ ...51.92...
เปนเงิน ...79,700... บาท
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ ...48.08...
เปนเงิน ...73,800... บาท

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1
2
3
4

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมแกนักศึกษา
กิจกรรมเสริมสรางความรูความเขาใจการทุจริต
คอรัปชั่น
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
กิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติดในสถานศึกษา
รวมทั้งสิ้น

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง
1 ครั้ง

54,100
19,700

1 ครั้ง
1 ครั้ง

60,000
19,700
153,500

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง

19,700

1 ครั้ง

60,000
79,700

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง

54,100

1 ครั้ง

19,700
73,800

2559

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

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
ปริมาณรายการ

1 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมแกนักศึกษา
งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน
- คาวิทยากร
1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาชุดการแสดง
- คาติดตามประเมินผล
- คาถายวีดีโอ
- คาเชาเครื่องเสียง
- คาบํารุงดนตรีไทย
- คาจางเหมาตกแตงสถานที่
- คาเครื่องไทยธรรม
- คาปาย
- คาวัสดุอุปกรณ

2

2

รูปๆละ

รูปๆละ

3

1

ชั่วโมงๆละ

ชุดๆละ

2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเสริมสรางความรูความเขาใจการทุจริตคอรัปชั่น
งบดําเนินงาน
2.1 คาตอบแทน
- คาวิทยากร
2.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาติดตามประเมินผล
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
- คาอาหาร
- คาปาย
- คาวัสดุอุปกรณ

2
50
50

คนๆละ
คนๆละ
คนๆละ

3 ชั่วโมงๆละ
2
1

มื้อๆละ
มื้อๆละ

3 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
งบดําเนินงาน
3.1 คาตอบแทน
- คาวิทยากร
3.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาที่พัก
- คาจางเหมารถตู
- คาอาหาร
- คาอาหารวางและเครื่องดืม่
- คาติดตามและประเมินผล
- คาปาย

1
50
6
50
50

54,100
54,100

1,200 บาท
15,000
500
1,000
6,000
5,000
9,000
1,200
3,000
5,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,200 บาท
500
35
100
500
3,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

5 ชั่วโมงๆละ

1,000 บาท

คนๆ ละ
คันๆ ละ
คนๆละ
คนๆละ

1
2
4
2

160
2,300
80
25
500
400

4 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติดในสถานศึกษา
งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน

รวมเปนเงิน
งบประมาณ หมายเหตุ
อัตรา หนวย (บาท)

อัตราตอหนวย

คนๆละ

คืนๆ ละ
วันๆ ละ
มื้อๆละ
มื้อๆละ
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บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

7,200
7,200
46,900
15,000
500
1,000
6,000
5,000
9,000
2,400
3,000
5,000

19,700
19,700

7,200
7,200
12,500
500
3,500
5,000
500
3,000

60,000
60,000

5,000
5,000
55,000
8,000
27,600
16,000
2,500
500
400

19,700
19,700

7,200

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ลํา
ดับ

รายการ
- คาตอบแทนวิทยากร
- คาตอบแทนวิทยากร
1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาแสดงดนตรี
- คาตกแตงสถานที่
- คาติดตามและประเมินผล
- คาวัสดุอุปกรณ
- คาปาย

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
1 คนๆละ
3 ชั่วโมงๆละ
2 คนๆละ
3 ชั่วโมงๆละ
ปริมาณรายการ

อัตราตอหนวย
อัตรา หนวย
1,200 บาท
600 บาท
5,000
3,000
500
1,000
500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการภายใตกิจกรรมเดียวกัน (คาใชสอย/วัสดุ)

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. มีการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมแกนักศึกษา
2. มีการเสริมสรางความรูความเขาใจ ปลูกจิตสํานึกการไมทุจริต คอรัปชั่น แกนักศึกษา
3. มีการสงเสริมและใหความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงใหแกนักศึกษา
4. มีการเสริมสรางภูมิคุมกันและใหความรูเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดแกนักศึกษา
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการตามเกณฑ สกอ.ตัวบงชี้ที่ 3.1 จํานวน 7 ขอ
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
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รวมเปนเงิน
งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)
3,600
3,600
12,500
5,000
3,000
500
3,000
1,000

153,500

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
1080000 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
162434209400 งานบริหารจัดการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด

วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูร ับผิดชอบ:

965,909 บาท
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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1. หลักการและเหตุผล
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มี
พันธกิจในการจัดหา รวบรวม ใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู จัดหาวัสดุและซอมบํารุงครุภัณฑอาคาร
สถานที่ใหอยูในสภาพที่พรอมใชงานตลอดเวลาและจัดใหมีการประชุมกรรมการของสํานักฯ เพื่อใหสามารถบริหาร
จัดการงานในสํานักฯ ในการเปนฝายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ การบริหารวิชาการใหมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และเพื่อพัฒนาแหลงเรียนรูในการยกระดับสถาบันเพื่อเขาสูสากล
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อสนับสนุนการบริการทรัพยากรสารสนเทศที่ไดมาตรฐานและมีคุณภาพเพื่อพัฒนาเขาสูสากล
2. เพื่อบริหารจัดการงานในสํานักฯ ในการเปนฝายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ
การบริหารวิชาการใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ 19
จํานวนผูเขารับบริการวิชาการ
ตัวชี้วัดที่ 20
จํานวนโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดที่ 22
ความพึงพอใจของผูเขารับบริการในกระบวนการใหบริการ
ตัวชี้วัดที่ 24
งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
 สกอ.

 ก.พ.ร.

องคประกอบที่ 1 ตัวบงชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการ
องคประกอบที่ 2 ตัวบงชี้ 2.3 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
องคประกอบที่ 3 ตัวบงชี้ 3.3 การจัดการความรูในองคกร
ตัวบงชี้ 3.5 ประกันคุณภาพ
องคประกอบที่ 4 ตัวบงชี้ 4.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาตามผลการประกัน
คุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 1
นโยบายเรงดวนของรัฐบาลและภารกิจหลักของกระทรวง
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ตัวชี้วัดที่ 2
ภารกิจหลักของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 5.2
การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม
ตัวชี้วัดที่ 7
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเกี่ยวกับการบริหารและการ
จัดการ
ตัวชี้วัดที่ 8
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเกี่ยวกับระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กลยุทธที่ 3
เปาประสงค 1

ตัวชี้วัดที่ 3.1
กลยุทธที่ 16
เปาประสงค 1
ตัวชี้วัดที่ 16.2
กลยุทธที่ 25
เปาประสงค
ตัวชี้วัด
4. เครือขายความรวมมือ
 มีเครือขาย
 มีเครือขายเดิม

 มีเครือขายเพิ่มขึ้น

ไดแก
 ภายในประเทศ

เปนที่พึ่งของสังคม
พัฒนาบุคลากรและหนวยงานของมหาวิทยาลัยเพื่อเปนที่พึ่งของชุมชน
และทองถิ่น
ความพึงพอใจของผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80
การประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานอยูในระดับสูงตามเกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษา
มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยานอยปละ 1 ครั้ง
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
มีระบบและกลไกในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน
สามารถนําแผนบริการความเสี่ยงและควบคุมภายใน สูการปฏิบัติได

1. นักศึกษา คณาจารย และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
1. เครือขายทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ
2. เครือขายภูมิปญญาและผูรูในชุมชนและทองถิ่น
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5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
ปริมาณ หนวยนับ
1.1
1.2
1.3

จํานวนผูเขาใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจําแนกตาม
ประเภทผูใชบริการ (ประมาณตอเดือน)
นักเรียน/นักศึกษา
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
บุคคลทั่วไป

6,400
120
350

คน
คน
คน

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
1.รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา เปาหมายรอยละ 85
2.ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
เปาหมายระดับ 3
3.ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต เปาหมายระดับ 3
4.ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เปาหมายระดับ 3
5.หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู เปาหมายระดับ 3
6.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ เปาหมายระดับ 3
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ 40.70 เปนเงิน
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ 32.96 เปนเงิน
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ 23.14 เปนเงิน
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ
3.20 เปนเงิน

393,120
318,360
223,540
30,889

บาท
บาท
บาท
บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ

งบประมาณ

2 ครั้ง
20 วัน

46,800
38,400
8,400

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

2559

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

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

งานบริหารจัดการสํานักวิทยบริการฯ
1

2

งบดําเนินงาน
ตอบแทน
1.1 คาตอบแทนกรรมการบริหารสํานัก
1.2 คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาใชสอยและคาวัสดุ
คาใชสอย
2.1 คาอาหารวาง (ประชุมกรรมการสํานัก)
2.2 ซอมบํารุงรักษาครุภัณฑและอาคารสถานที่
คาวัสดุ
2.3 วัสดุสํานักงาน

รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

10 ครั้ง
15 รายการ
60 รายการ

1 ครั้ง
6 วัน

19,200
2,520

3 วัน

1,260

1 ครั้ง
7 วัน

19,200
2,940

4 วัน

1,680

3 ครั้ง

2,100

919,109
342,000
7,000 2 ครั้ง
335,000 6 รายการ

1,400 3 ครั้ง
120,000 5 รายการ

2,100 2 ครั้ง
115,000 4 รายการ

1,400
100,000

577,109
577,109 25 รายการ
965,909

250,000 20 รายการ
393,120

200,000 10 รายการ
318,360

100,000 5 รายการ
223,540

27,109
30,889
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

1 งานบริหารจัดการสํานักวิทยบริการฯ
งบดําเนินงาน
1.1 ตอบแทน
คาตอบแทนกรรมการบริหาร
สํานัก
คาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ
1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
คาอาหารวาง
(ประชุม
กรรมการสํานัก)
ซอมบํารุงรักษาครุภณ
ั ฑและ
อาคารสถานที่
วัสดุสํานักงาน

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
ปริมาณรายการ

2

ครั้ง

1

ครั้งละ

20

วัน

1

วันละ

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)
965,909
965,909
46,800
19,200 บาท
38,400

อัตราตอหนวย

420 บาท

8,400

10

ครั้ง

919,109
7,000

8

รายการ

335,000

60

รายการ

577,109
965,909

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
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8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.มีทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีในการสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนอยางเพียงพอ
2.นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัย และชุมชนในทองถิ่น สรางนิสัยการเรียนรู การศึกษาคนควาดวยตนเอง
3.สํานักฯ มีการบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 จํานวนผูเขาใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมนอยกวา รัอยละ 80
9.1.2 นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และบุคคทั่วไป มีความพึงพอใจในการเขาใชบริการ ไมนอยกว
รอยละ 80
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ รอยละ 80
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ รอยละ 80
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ รอยละ 80
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบริการ
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162434209500 งานบริการวิชาการ
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตาม
ผลผลิต:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด

วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

165,200 บาท
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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1. หลักการและเหตุผล
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนงานหนวยราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
และเป นหนว ยงานที่มีปรัชญา คือ แหลงรวบรวมภูมิปญ ญา พัฒนาการเรียนรู มาตรฐานสากล และเปน ไปตาม
ประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ในเรื่องของคลังปญญาของสังคม พรอมชี้นําทองถิ่นและสังคม และเปนการสืบ
สานประเพณี วัฒนธรรม รวมทั้งสงเสริมแนวพระราชดําริ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงมีการจัดกิจกรรม
เพื่ อเป น การถ า ยทอด เผยแพร องค ความรู ตางๆ ในรูป ของการจัดกิจ กรรม นิทรรศการหมุน เวียน การใหความรู
ทางดานวิชาชีพและวิชาการ รวมทั้งแนะการใชบริการสํานักวิทยบริการแกนักศึกษา คณาจารย และชุมชนทองถิ่น
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนและบริการวิชาการสูสังคม
2. เพื่อสงเสริม อนุรักษ สืบสานและเผยแพรวัฒนธรรม
3. เพื่อสงเสริม และเผยแพรผลงานทางวิชาการ
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ 19
ตัวชี้วัดที่ 20
ตัวชี้วัดที่ 22
ตัวชี้วัดที่ 24
 สกอ.
องคประกอบที่ 1
องคประกอบที่ 2

จํานวนผูเขารับบริการวิชาการ
จํานวนโครงการ/กิจกรรม
ความพึงพอใจของผูเขารับบริการในกระบวนการใหบริการ
งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
ตัวบงชี้ 1 กระบวนการพัฒนาแผน
ตัวบงชี้ 2.2 การสรางเอกลักษณของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ตัวบงชี้ 2.3 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
องคประกอบที่ 3 ตัวบงชี้ 3.3 การจัดการความรูในองคกร
ตัวบงชี้ 3.5 ประกันคุณภาพ
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 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 1
นโยบายเรงดวนของรัฐบาลและภารกิจหลักของกระทรวง
ตัวชี้วัดที่ 2
ภารกิจหลักของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 5.2
การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม
ตัวชี้วัดที่ 7
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเกี่ยวกับการบริหารและการ
จัดการ
ตัวชี้วัดที่ 8
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเกี่ยวกับระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ 2
ใกลชิด
เปาประสงค
มหาวิทยาลัยเปนที่รูจัก และยอมรับ และไดรับการสนับสนุนจาก
สาธารณชนอยางกวางขวาง
ตัวชี้วัดที่ 2.3
หนวยงานทั้งภายในและภายนอกรับรูขาวสารที่ประชาสัมพันธจาก
มหาวิทยาลัยไมนอยกวารอยละ 50
กลยุทธที่ 3
เปนที่พึ่งของสังคม
เปาประสงค 1
พัฒนาบุคลากรและหนวยงานของมหาวิทยาลัยเพื่อเปนที่พึ่งของชุมชน
และทองถิ่น
ตัวชี้วัดที่ 3.1
ความพึงพอใจของผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80
กลยุทธที่ 15
การสงเสริมและเผยแพรกิจกรรมตามประราชดําริ
เปาประสงคที่ 1 สงเสริม เผยแพรกิจกรรมตามแนวพระราชดําริ และความรูความเขาใจ
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัดที่ 15.1
ผูรับบริการมีความรู ความเขาใจในกิจกรรมตามพระราชดําริ
4. เครือขายความรวมมือ
 มีเครือขาย
 มีเครือขายเดิม

 มีเครือขายเพิ่มขึ้น ไดแก
 ภายในประเทศ

1. นักศึกษา คณาจารย และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
1. เครือขายทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ
2. เครือขายภูมิปญญาและผูรูในชุมชนและทองถิ่น
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5. เปาหมาย
1. เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
ปริมาณ หนวยนับ
จํานวนผูเขาใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจําแนกตาม
ประเภทผูใชบริการ (ประมาณ)
1.1 นักเรียน/นักศึกษา
1.2 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
1.3 บุคคลทั่วไป

1,000
100
100

คน
คน
คน

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
4.1. รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา เปาหมายรอยละ 85
4.2. ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง เปาหมายระดับ 3
4.3. ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต เปาหมายระดับ 3
4.4. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เปาหมายระดับ 3
4.5. หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู เปาหมายระดับ 3
4.6. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ เปาหมายระดับ 3
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ

37.77
26.88
11.02
24.33

เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน

62,400
44,400
18,200
40,200

บาท
บาท
บาท
บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1

2

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
งานบริการวิชาการ
งบดําเนินงาน
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน
1.1 การอานเพื่อการเรียนรู
คาตอบแทน
1.1.1 คาตอบแทนวิทยากร
1.1.2 เงินรางวัล
คาใชสอย
1.1.2 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาวัสดุ
1.1.3 ปายประชาสัมพันธ
1.1.4 วัสดุสําหรับจัดงาน
1.2 การอานเพื่อบริการชุมชน
คาตอบแทน
1.2.1 คาตอบแทนวิทยากร
1.2.2 เงินรางวัล
คาใชสอย
1.2.3 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาวัสดุ
1.2.4 วัสดุสําหรับจัดงาน
กิจกรรมสงเสริมงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1 งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม Library Orientation
คาใชสอย

รวมทุกไตรมาส

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

ปริมาณ

งบประมาณ

2 ครั้ง

16,200
8,900

3 ชั่วโมง
1 ครั้ง

1,800
1,000

3 ชั่วโมง
1 ครั้ง

1,800
1,000

60 คน

1,500

60 คน

1,500

1 ผืน
1 ครั้ง

600
4,000

1 ผืน
1 ครั้ง

600
4,000

7,300
3 ชั่วโมง
1 ครั้ง

1,800
1,000

3 ชั่วโมง
1 ครั้ง

1,800
1,000

20 คน

500

20 คน

500

1 ครั้ง
8 ครั้ง

4,000
113,000
26,000

1 ครั้ง

4,000

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

2559

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

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

ลํา
ดับ

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
2.1.1 คาเครื่องดื่ม
คาวัสดุ
2.1.2 ปายประชาสัมพันธ
2.1.3 วัสดุสําหรับจัดงาน
2.2 งาน Library & IT Fair 2559
คาตอบแทน
2.2.1 คาตอบแทนวิทยากร
คาใชสอย
2.2.2 คาอาหารกลางวัน
2.2.3 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาวัสดุ
2.2.4 ปายประชาสัมพันธ
2.2.5 วัสดุสําหรับจัดงาน
2.3 อบรมฐานขอมูลออนไลนและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(สืบคนฐานขอมูล)
คาใชสอย
2.3.1 คาอาหารกลางวัน
2.3.2 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาวัสดุ
2.3.3 วัสดุสําหรับจัดงาน
2.4 อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน E-learning
รุนที่ 1 (ครั้งที่ 1)
คาใชสอย
2.4.1 คาอาหารกลางวัน
2.4.2 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
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รวมทุกไตรมาส
2558
2559
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

ปริมาณ

งบประมาณ

1,000 คน

10,000

5 ผืน
1 ครั้ง

3,000
13,000
32,200

2 คน

7,200

2 คน

7,200

100 คน
100 คน

5,000
5,000

100 คน
100 คน

5,000
5,000

6 ผืน
1 ครั้ง

4,000
11,000
9,000

6 ผืน
1 ครั้ง

4,000
11,000

50 คน
50 คน

5,000
2,500

50 คน
50 คน

5,000
2,500

1 ครั้ง

1,500
9,200

1 ครั้ง

1,500

50 คน

5,000

50 คน

5,000

50 คน

3,500

50 คน

3,500

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

| 462

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
1,000 คน
10,000
5 ผืน
1 ครั้ง

3,000
13,000

ลํา
ดับ

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
คาวัสดุ
2.4.3 วัสดุสําหรับจัดงาน
2.5 อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน E-learning
รุนที่ 2 (ครั้งที่ 1)
คาใชสอย
2.5.1 คาอาหารกลางวัน
2.5.2 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาวัสดุ
2.5.3 วัสดุสําหรับจัดงาน
2.6 อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน E-learning
รุนที่ 1 (ครั้งที่ 2)
คาใชสอย
2.6.1 คาอาหารกลางวัน
2.6.2 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาวัสดุ
2.6.3 วัสดุสําหรับจัดงาน
2.7 อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน E-learning
รุนที่ 2 (ครั้งที่ 2)
คาใชสอย
2.7.1 คาอาหารกลางวัน
2.7.2 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาวัสดุ
2.7.3 วัสดุสําหรับจัดงาน
2.8 โครงการยกระดับทักษะความรูดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศเทศ ดวย IT Certificate (MOS)
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รวมทุกไตรมาส
2558
2559
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

ปริมาณ

งบประมาณ

1 ครั้ง

700
9,200

50 คน
50 คน

5,000
3,500

50 คน
50 คน

5,000
3,500

1 ครั้ง

700
9,200

1 ครั้ง

700

50 คน
50 คน

5,000
3,500

50 คน
50 คน

5,000
3,500

1 ครั้ง

700
9,200

1 ครั้ง

700

50 คน
50 คน

5,000
3,500

50 คน
50 คน

5,000
3,500

1 ครั้ง

700
9,000

1 ครั้ง

700

1 ครั้ง

700

ลํา
ดับ

3

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
คาใชสอย
2.8.1 คาอาหารกลางวัน
2.8.2 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาวัสดุ
2.8.3 วัสดุสําหรับจัดงาน
กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและนิทรรศการ
หมุนเวียน
3.1 นิทรรศการวันปยะมหาราช (23 ตุลาคม 2558)
คาวัสดุ
3.1.1 วัสดุสําหรับจัดงาน
3.2 กิจกรรมวันลอยกระทง (25 พ.ย.58)
คาวัสดุ
3.2.1 วัสดุสําหรับจัดงาน
3.3 นิทรรศการวันพระเจาตากสิน (28 ธ.ค.58)
คาวัสดุ
3.3.1 วัสดุสําหรับจัดงาน
3.4 นิทรรศการวันมาฆบูชา (22 ก.พ. 59)
คาวัสดุ
3.4.1 วัสดุสําหรับจัดงาน
3.5 นิทรรศการวันจักรี (6 เม.ย. 59)
คาวัสดุ
3.5.1 วัสดุสําหรับจัดงาน
3.6 นิทรรศการวันวิสาขบูชา (20 พ.ค. 59)
คาวัสดุ
3.6.1 วัสดุสําหรับจัดงาน
3.7 นิทรรศการวันสุนทรภู (26 มิ.ย.59)
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รวมทุกไตรมาส
2558
2559
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

ปริมาณ

งบประมาณ

50 คน
50 คน

5,000
3,500

50 คน
50 คน

5,000
3,500

1 ครั้ง
7 ครั้ง

500
26,000

1 ครั้ง

500

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

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

3,000
1 ครั้ง

3,000
8,000

1 ครั้ง

3,000

1 ครั้ง

8,000
3,000

1 ครั้ง

8,000

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

3,000
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ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

ลํา
ดับ
4

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
คาวัสดุ
3.7.1 วัสดุสําหรับจัดงาน
นิทรรศการตามโครงการพระราชดําริ
4.1 นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ
วันพอแหงชาติ (5 ธ.ค.58)
คาวัสดุ
4.1.1 วัสดุสําหรับจัดงาน
4.2 นิทรรศการสงเสริมศิลปะพื้นบาน เฉลิมพระเกียรติ
วันแมแหงชาติ (12 ส.ค.59)
คาวัสดุ
4.2.1 วัสดุสําหรับจัดงาน
รวมทั้งสิ้น

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
รวมทุกไตรมาส
2558
2559
ปริมาณ

งบประมาณ

1 ครั้ง
2 ครั้ง

3,000
10,000

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

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

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

3,000

5,000
1 ครั้ง

5,000
5,000

1 ครั้ง

5,000
165,200

1 ครั้ง

5,000

62,400

44,400

18,200

1 ครั้ง

5,000
40,200

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ
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ปริมาณหนวยตอ
รวมเปนเงิน
อัตราตอหนวย
หมาย
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
ปริมาณรายการ

งบดําเนินงาน
1 กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน
1.1 การอานเพื่อการเรียนรู
1.1.1 คาตอบแทน
-คาตอบแทนวิทยากร
1
คนๆ ละ
3
-เงินรางวัล
1
ครั้ง
1.1.2 คาใชสอยคาวัสดุ
-คาอาหารวางและเครื่องดืม่
60
คนๆ ละ
1
-ปายประชาสัมพันธ
1
ผืน
1
-วัสดุสําหรับจัดงาน
1
ครั้ง
1
1.2 การอานเพื่อบริการชุมชน
1.2.1 คาตอบแทน
-คาตอบแทนวิทยากร
1
ครั้ง
1
-เงินรางวัล
1
ครั้ง
1.2.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
-คาอาหารวางและเครื่องดืม่
1
ครั้ง
1
-วัสดุสําหรับจัดงาน
1
ครั้ง
1
2 กิจกรรมสงเสริมงานวิทยวิชาการ
2.1 งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม Library Orientation
2.1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
-คาเครื่องดื่ม
1,000
คน
1
-ปายประชาสัมพันธ
5
ผืน
1
-วัสดุสําหรับจัดงาน
1
ครั้ง
2.2 งาน Library & IT Fair 2559
2.2.1 คาตอบแทน
-คาตอบแทนวิทยากร
2
คนๆ ละ
6
2.2.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
-คาอาหารกลางวัน
100 คนๆ ละ
1
-คาอาหารวางและเครื่องดืม่
100 คนๆ ละ
2
-ปายประชาสัมพันธ
6
ผืน
-วัสดุสําหรับจัดงาน
1
ครั้ง
2.3 อบรมฐานขอมูลออนไลนและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สืบคนฐานขอมูล)
2.3.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
-คาอาหารกลางวัน
50
คนๆ ละ
1
-คาอาหารวางและเครื่องดืม่
50
คนๆ ละ
2
2.3.3 คาวัสดุสําหรับจัดงาน
1
ครั้ง
1
2.4 อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน E-learning รุนที่ 1 (ครั้งที่ 1)
2.4.1 คาใชสอยและคาวัสดุ

ชั่วโมง

600 บาท

มื้อๆ ละ
ผืนละ
ครั้งละ

25 บาท
600 บาท
4,000 บาท

ครั้งละ

1,800 บาท

ครั้งละ
ครั้งละ

500 บาท
4,000 บาท

คนละ
ผืนละ

10 บาท
600 บาท

ชั่วโมงๆ ละ

600 บาท

มื้อๆ ละ
มื้อๆ ละ

50 บาท
25 บาท

มื้อๆ ละ
มื้อๆ ละ
ครั้งละ

100 บาท
25 บาท
1,500 บาท

16,200
8,900
2,800
1,800
1,000
6,100
1,500
600
4,000
7,300
2,800
1,800
1,000
4,500
500
4,000
113,000
26,000
26,000
10,000
3,000
13,000
32,200
7,200
7,200
25,000
5,000
5,000
4,000
11,000
9,000
9,000
5,000
2,500
1,500
9,200
9,200

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ลํา
ดับ
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ปริมาณหนวยตอ
รวมเปนเงิน
อัตราตอหนวย
หมาย
รายการ
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
คาอาหารกลางวัน
50
คนๆ ละ
1
มื้อๆ ละ
100 บาท
5,000
คาอาหารวางและเครื่องดืม่
50
คนๆ ละ
2
มื้อๆ ละ
35 บาท
3,500
วัสดุสําหรับจัดงาน
1
ครั้ง
1
ครั้งละ
700 บาท
700
2.5 อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน E-learning รุนที่ 2 (ครั้งที่ 1)
9,200
2.5.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
9,200
คาอาหารกลางวัน
50
คนๆ ละ
1
มื้อๆ ละ
100 บาท
5,000
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
50
คนๆ ละ
2
มื้อๆ ละ
35 บาท
3,500
วัสดุสําหรับจัดงาน
1
ครั้ง
1
ครั้งละ
700 บาท
700
2.6 อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน E-learning รุนที่ 1 (ครั้งที่ 2)
9,200
2.6.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
9,200
-คาอาหารกลางวัน
50
คนๆ ละ
1
มื้อๆ ละ
100 บาท
5,000
คาอาหารวางและเครื่องดืม่
50
คนๆ ละ
2
มื้อๆ ละ
35 บาท
3,500
วัสดุสําหรับจัดงาน
1
ครั้ง
1
ครั้งละ
700 บาท
700
2.7 อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน E-learning รุนที่ 2 (ครั้งที่ 2)
9,200
2.7.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
9,200
คาอาหารกลางวัน
50 คน คน ๆ ละ
1
มื้อๆ ละ
100 บาท
5,000
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
50 คน คนๆ ละ
2
มื้อๆ ละ
35 บาท
3,500
วัสดุสําหรับจัดงาน
1
ครั้ง
1
ครั้งละ
700 บาท
700
2.8 โครงการยกระดับทักษะความรูดวยเทคโนโลยีสารสนเทศเทศ ดวย IT Certificate (MOS)
9,000
2.8.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
9,000
คาอาหารกลางวัน
50
คนๆ ละ
1
มื้อๆ ละ
100 บาท
5,000
คาอาหารวางและเครื่องดืม่
50
คนๆ ละ
2
มื้อๆ ละ
35 บาท
3,500
ปริมาณรายการ

วัสดุสําหรับจัดงาน

1

3 กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและนิทรรศการหมุนเวียน
3.1 นิทรรศการวันปยะมหาราช (23 ตุลาคม 2558)
3.1.1 คาวัสดุ
วัสดุสําหรับจัดงาน
1
3.2 กิจกรรมวันลอยกระทง (25 พ.ย.58)
3.2.1 คาวัสดุ
วัสดุสําหรับจัดงาน
1
3.3 นิทรรศการวันพระเจาตากสิน (28 ธ.ค.58)
3.3.1 คาวัสดุ
วัสดุสําหรับจัดงาน
1
3.4 นิทรรศการวันมาฆบูชา(22 ก.พ.59)
คาวัสดุ
วัสดุสําหรับจัดงาน
1
3.5 นิทรรศการวันจักรี (6 เม.ย. 59)
คาวัสดุ
วัสดุสําหรับจัดงาน
1
3.6 นิทรรศการวันวิสาขบูชา (20 พ.ค.59)
คาวัสดุ
วัสดุสําหรับจัดงาน
1

ครั้ง

ครั้ง
ครั้ง
ครัง้
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

1

ครั้งละ

500

บาท

500

26,000
3,000
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
3,000
3,000
3,000
3,000

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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ปริมาณหนวยตอ
รวมเปนเงิน
อัตราตอหนวย
หมาย
รายการ
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
3.7 นิทรรศการวันสุนทรภู (26 มิ.ย.59)
3,000
คาวัสดุ
3,000
วัสดุสําหรับจัดงาน
1
ครั้ง
3,000
4 นิทรรศการตามโครงการพระราชดําริ
10,000
4.1 นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติวันพอแหงชาติ (5 ธ.ค.58)
5,000
4.1.1 คาวัสดุ
5,000
วัสดุสาํ หรับจัดงาน
1
ครั้ง
5,000
4.2 นิทรรศการสงเสริมศิลปะพื้นบานเฉลิมพระเกียรติวันแมแหงชาติ (12 ส.ค.59)
5,000
4.2.1 คาวัสดุ
5,000
4.2.1 วัสดุสาํ หรับจัดงาน
1
ครั้ง
5,000
165,200
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
ปริมาณรายการ

ลํา
ดับ

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.ผูรับบริการมีสวนชวยในการทํานุบํารุง สืบสาน และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทยมากขึ้น
2.นักศึกษาและบุคลากรใชบริการทางดานหองสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.ชุมชนไดรับการบริการวิชาการดานหองสมุด
4.นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยและชุมชนทองถิ่น มีนิสัยเรียนรูตลอดชีวิต
6.ผูใชบริการหองสมุดมีความรูเกี่ยวกับวันสําคัญของมหาวิทยาลัยและของชาติ
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 ..........................................................................................................................................
9.1.2 ........................................................................................................................................
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ รอยละ 80
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ รอยละ 80
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ รอยละ 80
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบริการ
9.3.2. การสํารวจขอมูลโดยใชแบบ..............................................................................................
9.3.3. การสํารวจขอมูลโดยใชแบบ...............................................................................................

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 | 469
162434209600 งานพัฒนาบุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบแผนดิน
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
 งบ บ.กศ.
 โครงการตอเนื่องจากปที่แลว คือ โครงการที่มีลักษณะตอเนื่องจากปที่ผานมา
อาจเปนโครงการที่ไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดียว
 งบ กศ. บป.
 โครงการใหม คือ โครงการที่จัดทําขึ้นใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ
 งบบัณฑิตศึกษา
ภายในปเดียว
 งบอื่นๆ....................
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
256,000 บาท
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. หลักการและเหตุผล
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานภายในที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ดาน
แหลงเรียนรู และดานเทคโนโลยีสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัยแลวนั้น สํานักวิทยบริการฯยังมีพันธกิจ 5 ประการ
คือบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ ใหการบริการสื่อสารสนเทศที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน
พัฒนาเพื่อการเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูของทองถิ่น พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเปน e-University และ
บริหารงานดวยระบบมาตรฐานคุณภาพ การที่สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะบรรลุตามพันธกิจไดนั้น
บุคลากรในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือผูปฏิบัติงานจะตองมีความรู ความเชี่ยวชาญในงานที่
รับผิดชอบ ซึ่งในปจจุบันวิธีการทํางานในแตละศาสตรมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา จึงจําเปนตองพัฒนาบุคลากร
ใหมีความรูความเชี่ยวชาญ ทันตอการเปลี่ยนแปลงในงานที่รับผิดชอบ สามารถทํางานเปนทีม และเปนผูใหบริการที่ดี
เพื่ อให ผู รั บ บริ การพึ งพอใจกั บ การให บ ริ การของสํานักฯ และตรงกับ เปาประสงคของสํานักฯ ในดานบุคลากรมี
สมรรถนะในการทํางาน เพื่อสนับสนุนความเปนเลิศในงานบริการ
2. วัตถุประสงค
1.เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรมีความรูความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ
2.เพื่อพัฒนาความรูและประสบการณ ทันตอสถานการณปจจุบัน
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3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ 19
จํานวนผูเขารับบริการวิชาการ
ตัวชี้วัดที่ 20
จํานวนโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดที่ 22
ความพึงพอใจของผูเขารับบริการในกระบวนการใหบริการ
ตัวชี้วัดที่ 24
งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
 สกอ.
องคประกอบที่ 1 ตัวบงชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการ
องคประกอบที่ 2 ตัวบงชี้ 2.3 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
องคประกอบที่ 3 ตัวบงชี้ 3.3 การจัดการความรูในองคกร
ตัวบงชี้ 3.5 ประกันคุณภาพ
องคประกอบที่ 4 ตัวบงชี้ 4.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาตามผลการประกัน
คุณภาพ
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 1
นโยบายเรงดวนของรัฐบาลและภารกิจหลักของกระทรวง
ตัวชี้วัดที่ 2
ภารกิจหลักของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 5.2
การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม
ตัวชี้วัดที่ 7
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเกี่ยวกับการบริหารและการ
จัดการ
ตัวชี้วัดที่ 8
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเกี่ยวกับระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ 16
การประกันคุณภาพการศึกษา
เปาประสงค 1
มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานอยูในระดับสูงตามเกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษา
ตัวชี้วัดที่
มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางนอยปละ 1 ครั้ง
4. เครือขายความรวมมือ
 มีเครือขาย
 มีเครือขายเดิม
 มีเครือขายเพิ่มขึ้น ไดแก
 ภายในประเทศ

5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
1.1

1. สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย
1. เครือขายทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ
2. เครือขายภูมิปญญาและผูรูในชุมชนและทองถิ่น

รายการเปาหมาย

มีบุคลากรเขารวมประชุม/สัมมนา/อบรม/ศึกษาดูงาน/ไปราชการ

ปริมาณ

45

หนวยนับ
คน
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2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
1.รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา เปาหมายรอยละ 85
2.ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
เปาหมายระดับ 3
3.ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต เปาหมายระดับ 3
4.ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เปาหมายระดับ 3
5.หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู เปาหมายระดับ 3
6.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ เปาหมายระดับ 3
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ 39.53 เปนเงิน
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ
7.81 เปนเงิน
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ 47.97 เปนเงิน
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ
4.69 เปนเงิน

101,200
20,000
122,800
12,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ

งบประมาณ

2558

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

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ

งานพัฒนาบุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประชุม/สัมมนา/อบรม/ศึกษาดูงาน/ไปราชการ
คาใชสอย
1.1 (คาลงทะเบียน, คาเบี้ยเลี้ยง, คาที่พัก, คาพาหนะ,
คาน้ํามัน, คาบํารุงรักษารถยนต, คาทางดวน, คาที่จอดรถ)
2 อบรมบุคลากร
คาตอบแทน
3.1 คาวิทยากร (2 คนๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท)
คาใชสอยคาวัสดุ
2.2 คาอาหารกลางวัน
2.3 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
2.4 วัสดุสําหรับจัดงาน
3 อบรมงานประกันคุณภาพ
คาตอบแทน
3.1 คาวิทยากร (1 คน ๆ ละ 12 ชั่วโมง ๆ ละ 600บาท)
คาใชสอยคาวัสดุ
3.2 คาอาหาร
3.3 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
3.4 คาเชารถ
3.5 คาที่พัก
3.6 วัสดุ
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

169,800

1

169,800

15,000

20,000

122,800

12,000

20,000

122,800

12,000

30,000
2 คน

7,200

2 คน

7,200

50 คน
50 คน
1 ครั้ง

5,000
2,500
15,300
56,200

1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

5,000
2,500
15,300

1 คน

7,200

1 คน

7,200

20 คน
20 คน
2 คัน
20 คน
1 ครั้ง

15,000
4,000
10,000
18,000
2,000
256,000

20 คน
20 คน
2 คัน
20 คน
1 ครั้ง

15,000
4,000
10,000
18,000
2,000
101,200
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
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ปริมาณหนวยตอ
รวมเปนเงิน
อัตราตอหนวย
รายการ
รายการ
งบประมาณ
(บาท)
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
งานพัฒนาบุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 ประชุม/สัมมนา/อบรม/ศึกษาดูงาน/
169,800
ไปราชการ
1.1 คาใชสอย
169,800
- (คาลงทะเบียน, คาเบี้ยเลีย้ ง, คาที่พัก,
169,800
คาพาหนะ, คาน้ํามัน, คาบํารุงรักษา
รถยนต, คาทางดวน, คาที่จอดรถ)
2 อบรมบุคลากร
30,000
2.1 คาตอบแทน
7,200
- คาวิทยากร
2
คนๆ ละ
6 ชั่วโมงๆ ละ
600 บาท
7,200
2.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
22,800
- คาอาหารกลางวัน
50
คนๆ ละ
1
มื้อๆ ละ
100 บาท
5,000
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
50
คนๆ ละ
2
มื้อๆ ละ
25 บาท
2,500
- วัสดุสําหรับจัดงาน
1
ครั้ง
1
ครั้ง
15,300 บาท
15,300
3 อบรมงานประกันคุณภาพ
56,200
3.1 คาตอบแทน
7,200
- คาวิทยากร
1 คน
7,200 12 ชั่วโมงๆ ละ
600 บาท
7,200
(1 คน ๆ 12 ชั่วโมง ๆ ละ 600บาท)
3.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
49,000
- คาอาหาร
20 คน
15,000 3
มื้อๆ ละ
250 บาท
15,000
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
20 คน
4,000 4
มื้อๆ ละ
50 บาท
4,000
- คาเชารถ
2 คัน
10,000 2
คันๆ ละ
5,000 บาท
10,000
- คาที่พัก
20 คน
18,000 20
คนๆ ละ
900 บาท
18,000
- วัสดุ
1 ครั้ง
2,000 1
ครั้ง
2,000 บาท
2,000

ลํา
ดับ

ปริมาณรายการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการเฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. บุคลากรสามารถทํางานเปนทีมและเปนผูใหบริการที่ดี
2. บุคลากรในสํานักมีความรูและประสบการณดานวิชาการเพิ่มมากขึ้น

256,000

หมาย
เหตุ
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9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 จํานวนผูเขาใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมนอยกวา รัอยละ 80
9.1.2 นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และบุคคทั่วไป มีความพึงพอใจในการเขาใชบริการ ไมนอยกวา
รอยละ 80
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ รอยละ 80
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ รอยละ 80
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ รอยละ 80
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบริการ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
162434209700 จัดหาครุภัณฑ ประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

| 475

4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
7. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
8. จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
9. จํานวนนักศึกษาคงอยู
10. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
11. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
12. ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด
งบลงทุน
1,521,220 บาท
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. หลักการและเหตุผล
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มี
พันธกิจในการจัดหา และบริการโครงสรางพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการเรียนการ
สอนและการบริหารจัดการ รวมถึงพัฒนานวัตกรรมทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการและการ
เรียนการสอน จึงจําเปนตองจัดหาวัสดุอุปกรณทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มเติม เพื่อใหบริการแกนักศึกษา และ
จัดหาครุภัณฑประจําสํานักงานทดแทนของเดิมที่มีอยูในสภาพใชงานไมไดและไมคุมกับการซอมบํารุง รวมถึงปรับปรุง
อาคารสถานที่ ใหมีความเหมาะสม เพื่อสนันสนุนการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ การบริหารวิชาการใหมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
2. วัตถุประสงค
1.เพื่อเปนศูนยกลางการเรียนรู และภูมิปญญาชุมชนทองถิ่นและภูมิภาคสูสากล
2.เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและบริการวิชาการสูสังคม
3.เพื่อจัดหา รวบรวม ใหบริการทรัพยากรสารสนเทศตามมาตรฐานสากล
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ 19
ตัวชี้วัดที่ 20
ตัวชี้วัดที่ 22
ตัวชี้วัดที่ 24
 สกอ.
องคประกอบที่ 1
องคประกอบที่ 2
องคประกอบที่ 3

จํานวนผูเขารับบริการวิชาการ
จํานวนโครงการ/กิจกรรม
ความพึงพอใจของผูเขารับบริการในกระบวนการใหบริการ
งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
ตัวบงชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการ
ตัวบงชี้ 2.3 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ตัวบงชี้ 3.3 การจัดการความรูในองคกร
ตัวบงชี้ 3.5 ประกันคุณภาพ
องคประกอบที่ 4 ตัวบงชี้ 4.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาตามผลการประกัน
คุณภาพ
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 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 1
นโยบายเรงดวนของรัฐบาลและภารกิจหลักของกระทรวง
ตัวชี้วัดที่ 2
ภารกิจหลักของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 5.2
การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม
ตัวชี้วัดที่ 7
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเกี่ยวกับการบริหารและการ
จัดการ
ตัวชี้วัดที่ 8
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเกี่ยวกับระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป

พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ 3
เปนที่พึ่งของสังคม
เปาประสงค 1
พัฒนาบุคลากรและหนวยงานของมหาวิทยาลัยเพื่อเปนที่พึ่งของชุมชน
และทองถิ่น
ตัวชี้วัดที่ 3.1
ความพึงพอใจของผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80
กลยุทธที่ 6
เตรียมความพรอมของอาคารสถานที่และจัดระเบียบมหาวิทยาลัย
เปาประสงค
มหาวิทยาลัยสะอาด สวยงามเปนระเบียบมีการจัดรูปแบบอาคารและ
บุคลากรทุกคนมีความภาคภูมิใจ
ตัวชี้วัดที่ 6.1
ความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรเกี่ยวกับอาคารสถานที่ที่มี
ความพรอม สวยงาม และมีความเปนระเบียบไมนอยกวารอยละ 80

4. เครือขายความรวมมือ
 มีเครือขาย
 มีเครือขายเดิม

 มีเครือขายเพิ่มขึ้น

ไดแก
 ภายในประเทศ

5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
1.1
1.2
1.3

1. นักศึกษา คณาจารย และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
1. เครือขายทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ
2. เครือขายภูมิปญญาและผูรูในชุมชนและทองถิ่น

รายการเปาหมาย

จํานวนผูเขาใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจําแนกตาม
ประเภทผูใชบริการ (ประมาณตอเดือน)
นักเรียน/นักศึกษา
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
บุคคลทั่วไป

ปริมาณ
6,400
120
350

หนวยนับ
คน
คน
คน
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2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
4.7. รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา เปาหมายรอยละ 85
4.8. ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง เปาหมายระดับ 3
4.9. ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต เปาหมายระดับ 3
4.10. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เปาหมายระดับ 3
4.11. หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู เปาหมายระดับ 3
4.12. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ เปาหมายระดับ 3
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ

100

เปนเงิน

1,521,220 บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ

งบประมาณ

งานจัดหาครุภัณฑประจําสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร (สําหรับการเรียนการสอน)
1.2 ปมน้ํา
1.3 ชุดไมโครโฟนไรสาย
1.4 อุปกรณนําเสนอภาพแบบไรสาย
1.5 ขาตั้งกลอง
1.6 กลองวงจรปด (IP Camera)
1.7 ชั้นหนังสือ
1.8 แท็บเล็ต
1.9 แทนวาง Tablet พรอมสัญญาณกันขโมย
1.10 เกาอี้

30 เครื่อง
2 เครื่อง
2 ชุด
1 ตัว
1 ตัว
1 ชุด
4 ชุด
4 เครื่อง
10 อัน
60 ตัว
1.11 อุปกรณรับ-สงสัญญาณภาพ รองรับระบบปฏิบัติการ IOS
2 เครื่อง
1.12 อุปกรณรับ-สงสัญญาณ ภาพรองรับระบบปฏิบัติการ
1 ตัว
Android และ IOS
1.13 อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย
4 ตัว
1.14 เครื่องสํารองไฟ
4 ตัว
1.15 มานกันแสงหองฉายภาพยนตร
1 ชุด
1.16 มานกันแสงหองมัลติมเี ดีย
1 ชุด
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

750,000 30 เครื่อง
59,200 2 เครื่อง
40,000 2 ชุด
19,000
1 ตัว
12,000
1 ตัว
219,350 1 ชุด
70,620 4 ชุด
87,600 4 เครื่อง
38,500 10 อัน
96,000 60 ตัว
7,700 2 เครื่อง
2,500
1 ตัว
28,000
19,600
44,750
26,400

1,521,220

4 ตัว
4 ตัว
1 ชุด
1 ชุด

750,000
59,200
40,000
19,000
12,000
219,350
70,620
87,600
38,500
96,000
7,700
2,500
28,000
19,600
44,750
26,400

1,521,220

2559

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ
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ปริมาณหนวยตอ
รวมเปนเงิน
อัตราตอหนวย
หมาย
รายการ
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย (บาท)
งานจัดหาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1,521,220
งบลงทุน
1,521,220
1 คาครุภัณฑ
1,521,220
1.4 เครื่องคอมพิวเตอร
30
เครื่อง
1
เครื่องละ
25,000 บาท
750,000
(สําหรับการเรียนการสอน)
1.2 ปมน้ํา
2
เครื่อง
1
เครื่องละ
29,600 บาท
59,200
1.3 ชุดไมโครโฟนไรสาย
2
ชุด
1
ชุดละ
20,000 บาท
40,000
1.4 อุปกรณนําเสนอภาพแบบไรสาย
1
ตัว
1
ตัวละ
19,000 บาท
19,000
1.5 ขาตั้งกลอง
1
ตัว
1
ตัวละ
12,000 บาท
12,000
1.6 กลองวงจรปด(IP Camera)
1
ระบบ
1
ระบบละ
219,350 บาท
219,350
1.7 ชั้นหนังสือ
4
ชุด
1
ชุดละ
17,655 บาท
70,620
1.8 แท็บเล็ต
4
เครื่อง
1
เครื่องละ
21,900 บาท
87,600
1.9 แทนวาง Tablet พรอมสัญญาณ
10
อัน
1
อันละ
3,850 บาท
38,500
กันขโมย
1.10 เกาอี้
60
ตัว
1
ตัวละ
1,600 บาท
96,000
1.11 อุปกรณรับ-สงสัญญาณภาพ
2
เครื่อง
1
เครื่องละ
3,850 บาท
7,700
รองรับระบบปฏิบัติการ IOS
1.12 อุปกรณรับ-สงสัญญาณภาพ
1
ตัว
1
ตัวละ
2,500 บาท
2,500
รองรับระบบปฏิบัติการ Android และ
IOS
1.13 อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย
4
ตัว
1
ตัวละ
7,000 บาท
28,000
1.14 เครื่องสํารองไฟ
4
ตัว
1
ตัวละ
4,900 บาท
19,600
1.15 มานกันแสงหองฉายภาพยนตร
1
ชุด
1
ชุดละ
44,750 บาท
44,750
1.16 มานกันแสงหองมัลติมเี ดีย
1
ชุด
1
ชุดละ
26,400 บาท
26,400
1,521,220
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ลํา
ดับ

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

ปริมาณรายการ
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1. มีทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีในการสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนอยางเพียงพอ
2. ผูใชบริการมีชองทางในการเรียนรูน อกเวลาเรียนเพิ่มขึ้น
3. สํานักฯ มีครุภณ
ั ฑที่มีประสิทธิภาพ ใชงานเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน

9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 จํานวนผูเขาใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมนอยกวา รัอยละ 80
9.1.2 นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และบุคคทั่วไป มีความพึงพอใจในการเขาใชบริการ ไมนอย
กวา รอยละ 80
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ รอยละ 80
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ รอยละ 80
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ รอยละ 80
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบริการ
รายละเอียดรายการคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
ลําดับที่

รายการ

จํานวน/
หนวยนับ

1

คาครุภัณฑ
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร (สําหรับการ
เรียนการสอน)

30 เครื่อง

1.2 ปมน้ํา

2 เครื่อง

ราคาตอ
หนวย
(บาท)
25,000

29,600

รวมเงิน
(บาท)

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน

750,000 มาตรฐานฯ
1. CPU แบบ Core i5
2. มีหนวยความจําไมนอยกวา 8.0 GB
3. Hard Disk ไมนอยกวา 1 TB
4. มีจอภาพแบบ LED ไมนอยกวา
23.5 นิ้ว
คําชี้แจงฯ
ใชสําหรับการเรียนการสอน
59,200 มาตรฐานฯ
1. ขนาด 1-1/2” X 1-1/2” หรือดีกวา
2. ปริมาณน้ํา 35-15 ลบซม./ซม.
หรือดีกวา
3. Head 47-22 เมตร หรือดีกวา
คําชี้แจงฯ
ทดแทนของเดิมชํารุด

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ลําดับที่

รายการ
1.3 ไมโครโฟนไรสาย

1.4 อุปกรณนําเสนอภาพแบบไรสาย

1.5 ขาตั้งกลอง

จํานวน/
หนวยนับ
2 ชุด

1 ตัว

1 ตัว

ราคาตอ
หนวย
(บาท)
20,000

19,000

12,000
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มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
40,000 มาตรฐานฯ
1. เปนไมโครโฟนไรสายชนิดมือถือ
พรอมเครื่องรับสัญญาณ
2. เปนไมโครโฟนชนิด Conderser
รูปแบบการรับสัญญาณแบบ
Cardioid
3. มีไฟบอกสถานะของ Battery ที่ตัว
ไมโครโฟน
4. เครื่องรับไมโครโฟนตองมีหนาจอ
บอกระดับสัญญาณเสียง (AF)
และสัญญาณความถี่ (RF)
5. เครื่องรับสัญญาณใชไฟ AC หรือ DC

รวมเงิน
(บาท)

คําชี้แจงฯ
ใชในงานหองประชุมใหญอาคาร 100 ป
19,000 มาตรฐานฯ
1. สามารถสงภาพออกจอพรอมกัน
จาก 4 ผูพรีเซนต หรือดีกวา
2. สามารถใชกับ LCD หรือ
โปรเจคเตอรไดทุกยี่หอที่มี VGA
หรือ HDMI input เปนอยางนอย
3. สงภาพและเสียงผาน WiFi
มาตรฐาน 802.11N หรือดีกวา
คําชี้แจง
ใชในงานหองประชุมใหญอาคาร 100 ป
12,000 มาตรฐานฯ
1. เปนแบบขา 4 ทอน
พรอมปลายขากางได 3 ขา
หรือดีกวา
2. รองรับน้ําหนักกลองไดไมนอยกวา
5 กิโลกรัม หรือดีกวา
3. ยืดสูงสุดได 200.5 เซนติเมตร
หรือดีกวา
4. กางต่ําสุดยาว 77 เซนติเมตร
หรือดีกวา
คําชี้แจง
เพื่อใชสําหรับการบันทึกวีดโี อ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ลําดับที่

รายการ
1.6 กลองวงจรปด (IP Camera)
พรอมเครื่องบันทึกภาพ (NVR)

จํานวน/
หนวยนับ
1 ระบบ

ราคาตอ
หนวย
(บาท)
219,350
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มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
219,350 มาตรฐานฯ
กลองวงจรปด (IP Camera) จํานวน
ไมนอยกวา 8 ตัว
1. มีตัวรับภาพชนิด Progressive
Scan CMOS ขนาด 1/2.8”
ความละเอียด 2 Megapixel
หรือดีกวา
2. สามารถสงสัญญาณภาพดวยความเร็ว
ไมนอยกวา 30 FPS ที่ขนาดภาพ
1920X1080 หรือดีกวา
3. มี IR LED ครอบคลุมมุมภาพ 100%
ระยะทําการไมนอยกวา 20 เมตร
เครื่องบันทึกภาพ (NVR) จํานวน
1 เครื่อง
1. รองรับกลองชนิด IP camera
ความละเอียด 1920X1080
ที่ความเร็วไมนอยกวา 30 ภาพ
ตอวินาที ไมนอยกวา 16 กลอง
2. มีฮารดดิสภายในตัวเครื่องความจุ
ไมนอยกวา 2 TB จํานวนไมนอ ยกวา
2 หนวย
3. มีชองสัญญาณภาพ (Vidio Output)
แบบ HDMI ไมนอยกวา 1 ชอง และ
แบบ VGA ไมนอยกวา 1 ชอง

รวมเงิน
(บาท)

คําชี้แจง
เพื่อใชในงานรักษาความปลอดภัย
1.7 ชั้นหนังสือ

4 ชุด

17,655

70,620 มาตรฐานฯ
1. ขนาดกวางไมนอยกวา 108 นิ้ว
ลึกไมนอยกวา 19 นิ้ว สูงไมนอยกวา
77 นิ้ว
2. วางได 5 ระดับชั้น หรือมากกวา
3. มีฝาปดอีก 1 ชั้น
คําชี้แจง
ของเดิมไมเพียงพอ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ลําดับที่

รายการ
1.8 แท็บเล็ต

1.9 แทนวาง Tablet พรอมสัญญาณ
กันขโมย

1.10 เกาอี้

1.11 อุปกรณรับ-สงสัญญาณภาพ
รองรับระบบปฏิบัติการ IOS

จํานวน/
หนวยนับ
4 เครื่อง

10 อัน

60 ตัว

2 เครื่อง

ราคาตอ
หนวย
(บาท)
21,900

3,850

1,600

3,850
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มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
87,600 มาตรฐาน
1. ขนาดความจุ ไมนอยกวา 16 GB
2. จอภาพขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว
3. ความละเอียดไมนอยกวา
8 ลานพิกเซล

รวมเงิน
(บาท)

คําชี้แจง
ใชสําหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สํานักฯ
38,500 มาตรฐาน
1. ทําจากอคริลิคใส
2. ขนาดกวาง 18 X16 ซม.
3. ลําโพงดัง 110 db.
คําชี้แจง
เพื่อใชสําหรับวาง Tablet ใหบริการกับ
อาจารย นักศึกษา
96,000 มาตรฐาน
1. ทําจากวัสดุ ABS
2. ขนาด 50X46X75 cm.
คําชี้แจง
เพื่อสําหรับใหบริการนักศึกษา
7,700 มาตรฐาน
1. โปรเซสเซอร ชิพ Apple SingleCore A5 หรือดีกวา
2. การสงสัญญาณภาพ ความละเอียดไม
นอยกวา 1080p แบบพอรต HDMI
หรือดีกวา
3. รองรับเครือขาย Ethernet 10/100
BASE-T หรือดีกวา
4. รองรับ Wi-Fi มาตรฐาน 802.11
a/b/g/n หรือดีกวา
คําชี้แจง
เพื่อใชเปนสื่อการเรียนการสอน

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ลําดับที่

รายการ
1.12 อุปกรณรับ-สงสัญญาณ ภาพ

รองรับระบบปฏิบัติการ Android
และ IOS

1.13 อุปกรณกระจายสัญญาณ ไรสาย

1.14 เครื่องสํารองไฟ

จํานวน/
หนวยนับ
1 ตัว

4 ตัว

4 ตัว

ราคาตอ
หนวย
(บาท)
2,500

7,000

4,900
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มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
2,500 มาตรฐาน
1. โปรเซสเซอร Marvell Armada
1500 Mini หรือดีกวา
2. หนวยความจําสํารอง (RAM)
ไมนอยกวา 512 MB
3. หนวยความจําหลัก (Storage)
ไมนอยกวา 256 MB
4. การสงสัญญาณภาพ ความละเอียด
ไมนอยกวา 1080p แบบพอรต
HDMI หรือดีกวา

รวมเงิน
(บาท)

คําชี้แจง
เพื่อใชเปนสื่อการเรียนการสอน
28,000 มาตรฐาน
1. สามารถทําความเร็วไดถึง 300 Mbps
ที่ยานความถี่ 2.4 GHz และทําความเร็ว
ได 1,300 Mbps ที่ยานความถี่ที่ 5 GHz
2. สามารถใชความถี่ยาน 2.4 GHz และ
5 GHz
3. รองรับมาตรฐาน Wi Fi 802.22
a/b/g/n/ac
คําชี้แจง
เพื่อใชในงานเครือขายอาคาร 100 ป
19,600 มาตรฐาน
1. ตองเปนระบบไลน-อินเตอรแอคทีฟ
สามารถปองกันการผิดปกติของ
กระแสไฟฟาได
2. ไฟฟาขาเขา แรงดันไฟฟา 220V/
230 V /240 V +- 15% หรือดีกวา
3. เตาจายไฟขาออกไมนอยกวา 6 ชอง
4. สามารถจายไฟสํารองใหกับ
คอมพิวเตอรไดไมนอยกวา 10 นาที
คําชี้แจง
เพื่อนําไปใชงานที่อาคาร 1 อาคาร 3
อาคาร 6 และอาคารเฉลิมพระเกียรติ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ลําดับที่

จํานวน/
หนวยนับ

รายการ
1.15 มานกันแสงหองฉายภาพยนตร
ประกอบดวย

1 ชุด

ราคาตอ
หนวย
(บาท)
44,750

- ขนาด 1.65 X 2.10 ม. (ดานหนาหอง)
จํานวน 8 ชุด
- ขนาด 1.38 X 2.93 ม. (กั้นระหวางหอง)
จํานวน 3 ชุด

1.16 มานกันแสงหองมัลติมีเดีย
ประกอบดวย
- ขนาด 1.13 X 1.91 ม. จํานวน 2 ชุด
- ขนาด 0.79 X0.47 ม. จํานวน 2 ชุด
- ขนาด 0.24 X 0.73 ม. จํานวน 2 ชุด
(หองที่ 1 และหองที่ 3)
- ขนาด 0.54 X 2.70 ม. จํานวน 2 ชุด
- ขนาด 0.89 X 1.93 ม. จํานวน 2 ชุด
- ขนาด 0.88 X 2.70 ม. จํานวน 2 ชุด
- ขนาด 0.84 X 0.49 ม จํานวน 2 ชุด
(หองที่ 2 และหองที่ 4)

รวม

1 ชุด

26,400
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มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
44,750 มาตรฐาน
1. มานมวนชนิดกันแสง UV
2. มานมวนชนิด Blackout Fabric UV
100 %

รวมเงิน
(บาท)

คําชี้แจง
เพื่อใชงานที่หองภายภาพยนตร
26,400 มาตรฐาน
1. มานมวนชนิดกันแสง UV
2. มานมวนชิด Blackout Fabric UV
100 %

1,521,220

คําชี้แจง
เพื่อใชงานที่หองมัลติมีเดีย

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
162434209800 งานปรับปรุงระบบไฟฟา อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 15)
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูส ําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด

วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

1,190,000 บาท
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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1. หลักการและเหตุผล
อาคารสํานักวิทยบริการฯ ไดเริ่มกอสรางตั้งแตป พ.ศ.2515 ปจจุบันยังคงใชพื้นที่เพื่อใหบริการดานหองสมุด
แกนักศึกษา ไดทําการปรับปรุงซอมแซมบริเวณชั้น 1 เนื่องจากเกิดอุทกภัย ป พ.ศ. 2554 แตไมไดดําเนินการ
ปรับปรุงระบบไฟฟา และสํานักวิทยบริการฯ ไดตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของทางราชการเปน
สําคัญ และเพื่อลดความเสี่ยงกับเหตุที่อาจเกิดขึ้นได
2. วัตถุประสงค
1.เพื่อใหระบบไฟฟาของอาคารวิทยบริการฯ (อาคาร 15) มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใชงาน
2.เพื่อใหสามารถรองรับปริมาณการใชไฟฟาที่มีจํานวนมากขึ้น
3.เพื่อสรางความปลอดภัยในทรัพยสินของทางราชการและลดความเสี่ยง
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ 19
ตัวชี้วัดที่ 20
ตัวชี้วัดที่ 22
ตัวชี้วัดที่ 24
 สกอ.
องคประกอบที่ 1
องคประกอบที่ 2
องคประกอบที่ 3

จํานวนผูเขารับบริการวิชาการ
จํานวนโครงการ/กิจกรรม
ความพึงพอใจของผูเขารับบริการในกระบวนการใหบริการ
งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
ตัวบงชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการ
ตัวบงชี้ 2.3 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ตัวบงชี้ 3.3 การจัดการความรูในองคกร
ตัวบงชี้ 3.5 ประกันคุณภาพ
องคประกอบที่ 4 ตัวบงชี้ 4.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาตามผลการประกัน
คุณภาพ

 ก.พ.ร.

ตัวชี้วัดที่ 1

นโยบายเรงดวนของรัฐบาลและภารกิจหลักของกระทรวง
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ตัวชี้วัดที่ 2
ภารกิจหลักของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 5.2
การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม
ตัวชี้วัดที่ 7
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเกี่ยวกับการบริหารและการ
จัดการ
ตัวชี้วัดที่ 8
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเกี่ยวกับระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ 6
เตรียมความพรอมของอาคารสถานที่และจัดระเบียบมหาวิทยาลัย
เปาประสงค 1
มหาวิทยาลัยสะอาด สวยงามเปนระเบียบมีการจัดรูปแบบอาคารและ
บุคลากรทุกคนมีความภาคภูมิใจ
ตัวชี้วัดที่ 6.1
ความพึงพอใจของผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80
4. เครือขายความรวมมือ
 มีเครือขาย
 มีเครือขายเดิม
1. นักศึกษา คณาจารย และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
 มีเครือขายเพิ่มขึ้น ไดแก
 ภายในประเทศ
1. เครือขายทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ
2. เครือขายภูมิปญญาและผูรูในชุมชนและทองถิ่น
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
ปริมาณ หนวยนับ
1.1
1.2
1.3

จํานวนผูเขาใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจําแนกตาม
ประเภทผูใชบริการ (ประมาณตอเดือน)
นักเรียน/นักศึกษา
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
บุคคลทั่วไป

6,400
120
350

คน
คน
คน

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
1.รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา เปาหมายรอยละ 85
2.ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
เปาหมายระดับ 3
3.ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต เปาหมายระดับ 3
4.ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เปาหมายระดับ 3
5.หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู เปาหมายระดับ 3
6.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ เปาหมายระดับ 3
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ

100 เปนเงิน 1,190,000 บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ

ลํา
ดับ

1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
งานปรับปรุงระบบไฟฟาอาคารวิทยบริการฯ
(อาคาร 15)
งบลงทุน
งานปรับปรุงระบบไฟฟา
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ

1 งาน

งบประมาณ

1,190,000

1,190,000
1,190,000

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

1 งาน

1,190,000
1,190,000

2559

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

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
งานปรับปรุงระบบไฟฟาอาคารวิทยบริการฯ (อาคาร 15)
งบลงทุน
-งานปรับปรุงระบบไฟฟา
1
งาน
ปริมาณรายการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
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รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)
1,190,000
1,190,000
1,190,000

อัตราตอหนวย

1,190,000

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ

1.อาจารย นักศึกษา และบุคลากร มีไฟฟาใชงานอยางเหมาะสมและไมเกิดอันตรายตอการใชงาน
2.มีระบบไฟฟาที่มีประสิทธิภาพ
3.เกิดความปลอดภัยในทรัพยสินของทางราชการและลดความเสี่ยง

9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 จํานวนผูเขาใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมนอยกวา รัอยละ 80
9.1.2 นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และบุคคทั่วไป มีความพึงพอใจในการเขาใชบริการ ไมนอยกว
รอยละ 80
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ รอยละ 80
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ รอยละ 80
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ รอยละ 80
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบริการ
งานปรับปรุงระบบไฟฟาอาคารวิทยบริการฯ (อาคาร 15)
รายละเอียดรายการคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
ลําดับที่
1

จํานวน/
หนวยนับ

รายการ
งานปรับปรุงระบบไฟฟา
อาคารวิทยบริการฯ
(อาคาร 15 )

1 งาน

ราคาตอ
มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
รวมเงิน
หนวย
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
(บาท)
(บาท)
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
1,190,000 1,190,000 มาตรฐานฯ
1.ระบบไฟฟา
2. ฝาเพดาน
คําชี้แจงฯ
เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในทรัพยสิน
ของทางราชการ

รวม

1,190,000

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
162434209900 งานพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด

วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

1,085,965 บาท
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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1. หลักการและเหตุผล
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มี
พันธกิจ ในการจัดหา รวบรวม ใหบ ริการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู บริการโครงสรางพื้นฐานเกี่ย วกับ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ สนั บสนุ น การเรี ย นการสอนและบริการวิช าการสูสังคม รวมถึงพัฒ นานวัตกรรมทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน จําเปนตองจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ไดแก
หนังสือ ตําราวิชาการ ทั้งในรูปแบบที่เปนรูปเลม และที่เปนสื่ออิเล็กทรอนิกส สื่อสิ่งพิมพตางๆ ฯลฯ ใหมีความทันสมัย
และหลากหลายทันตอการเปลี่ยนแปลง จัดหาวัสดุและซอมบํารุงครุภัณฑอาคารสถานที่ใหอยูในสภาพที่พรอมใชงาน
ตลอดเวลาและจัดใหมีการประชุมกรรมการของสํานักฯ เพื่อใหสามารถบริหารจัดการงานในสํานักฯ ในการเปนฝาย
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ การบริหารวิชาการใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และเพื่อ
พัฒนาแหลงเรียนรูในการยกระดับสถาบันเพื่อเขาสูสากล
2. วัตถุประสงค
1.เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนโดยมีหนังสือตําราวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกส ที่ดีและ
ทันสมัย
2.เพื่อสนับสนุนการบริการทรัพยากรสารสนเทศที่ไดมาตรฐานและมีคุณภาพเพื่อพัฒนาเขาสูสากล
3.เพื่อบริหารจัดการงานในสํานักฯ ในการเปนฝายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ การ
บริหารวิชาการใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.

ตัวชี้วัดที่ 19
ตัวชี้วัดที่ 20
ตัวชี้วัดที่ 22
ตัวชี้วัดที่ 24

จํานวนผูเขารับบริการวิชาการ
จํานวนโครงการ/กิจกรรม
ความพึงพอใจของผูเขารับบริการในกระบวนการใหบริการ
งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
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 สกอ.

องคประกอบที่ 1 ตัวบงชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการ
องคประกอบที่ 2 ตัวบงชี้ 2.3 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
องคประกอบที่ 3 ตัวบงชี้ 3.3 การจัดการความรูในองคกร
ตัวบงชี้ 3.5 ประกันคุณภาพ
องคประกอบที่ 4 ตัวบงชี้ 4.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาตามผลการประกัน
คุณภาพ
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 1
นโยบายเรงดวนของรัฐบาลและภารกิจหลักของกระทรวง
ตัวชี้วัดที่ 2
ภารกิจหลักของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 5.2
การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม
ตัวชี้วัดที่ 7
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเกี่ยวกับการบริหารและการ
จัดการ
ตัวชี้วัดที่ 8
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเกี่ยวกับระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ 3
เปนที่พึ่งของสังคม
เปาประสงค 1
พัฒนาบุคลากรและหนวยงานของมหาวิทยาลัยเพื่อเปนที่พึ่งของชุมชน
และทองถิ่น
ตัวชี้วัดที่ 3.1
ความพึงพอใจของผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80

4. เครือขายความรวมมือ
 มีเครือขาย
 มีเครือขายเดิม

 มีเครือขายเพิ่มขึ้น

ไดแก
 ภายในประเทศ

5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
1.1
1.2
1.3

1. นักศึกษา คณาจารย และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
1. เครือขายทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ
2. เครือขายภูมิปญญาและผูรูในชุมชนและทองถิ่น

รายการเปาหมาย

จํานวนผูเขาใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจําแนกตาม
ประเภทผูใชบริการ (ประมาณตอเดือน)
นักเรียน/นักศึกษา
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
บุคคลทั่วไป

ปริมาณ

หนวยนับ

6,400
120
350

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
1.รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา เปาหมายรอยละ 85

คน
คน
คน
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2.ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
เปาหมายระดับ 3
3.ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต เปาหมายระดับ 3
4.ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เปาหมายระดับ 3
5.หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู เปาหมายระดับ 3
6.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ เปาหมายระดับ 3
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ 39.01 เปนเงิน
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ 33.41 เปนเงิน
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ 20.26 เปนเงิน
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ
7.32 เปนเงิน

423,595
362,840
220,000
79,530

บาท
บาท
บาท
บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ

ลํา
ดับ

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ

งบประมาณ

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

2559

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

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

งานพัฒนาวิทยบริการฯ
1

งบดําเนินงาน
คาใชสอยและคาวัสดุ
คาใชสอย
1.1 จางบริการ วารสารอิเล็กทรอนิกส
1.2 จางบริการ (E-Magazine)
คาวัสดุ
1.3 หนังสือ
1.4 หนังสือพิมพและสิ่งพิมพตอเนื่อง
1.5 สื่ออิเล็กทรอนิกส
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

1,085,965
1 งาน
3 ชื่อเรื่อง
2,400 เลม
6,500 ฉบับ

120 รายการ

25,965
12,840
13,125
1,060,000
720,000
300,000
40,000
1,085,965

3 ชื่อเรื่อง
1,000 เลม
1,750 ฉบับ

60 รายการ

13,125

1 งาน

300,000 830 เลม
90,470 1,750 ฉบับ
20,000 30 รายการ
423,595

12,840
250,000 400 เลม
90,000 1,750 ฉบับ
10,000 30 รายการ
362,840

120,000 170 เลม
90,000 1,250 ฉบับ
10,000
220,000

50,000
29,530
79,530
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

1 งานพัฒนาวิทยบริการฯ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
ปริมาณรายการ

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)

อัตราตอหนวย

1,085,965

งบดําเนินงาน
1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
-จางบริการ วารสาร
อิเล็กทรอนิกส
-จางบริการ (E-Magazine)
-หนังสือ
-หนังสือพิมพและสิ่งพิมพตอเนื่อง
-สื่ออิเล็กทรอนิกส

1

งาน

1

งานละ

12,840 บาท

1
2,400
6,500
120

งาน
เลม
ฉบับ
รายการ

1

งานละ

13,125 บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ เฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ
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1,085,965
1,085,965
12,840
13,125
720,000
300,000
40,000

1,085,965

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.มีทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีในการสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนอยางเพียงพอ
2.ผูใชบริการมีชองทางในการเรียนรูนอกเวลาเรียนเพิ่มขึ้น
3.มีหนังสือตําราวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกส ที่ดีและทันสมัย
4.นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัย และชุมชนในทองถิ่น สรางนิสัยการเรียนรู การศึกษาคนควาดวยตนเอง
5.สํานักฯ มีการบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 จํานวนผูเขาใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมนอยกวา รัอยละ 80
9.1.2 นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และบุคคทั่วไป มีความพึงพอใจในการเขาใชบริการ ไมนอยกว
รอยละ 80
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ รอยละ 80
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ รอยละ 80
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ รอยละ 80
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบริการ
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1010000 หนวยตรวจสอบภายใน
1624342110000 งานบริหารหนวยตรวจสอบภายใน
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูร ับผิดชอบ:
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ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
100,000 บาท
หนวยงาน : หนวยตรวจสอบภายใน

1. หลักการและเหตุผล
หนวยตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งขึ้นตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวย
การตรวจสอบภายในของสวนราชการ พ.ศ.2551 โดยใหขึ้นตรงตอหัวหนาสวนราชการ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานใน
หนาที่ไดอยางเปนอิสระ เปนหนวยงานสนับสนุนที่จะชวยใหการบริหารงานของหัวหนาสวนราชการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อเสริมสรางความนาเชื่อถือและความมั่นใจแกสาธารณชนตอการดําเนินการตามนโยบาย
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
ภาระงานที่สําคัญของหนวยตรวจสอบภายใน คือ การตรวจสอบ วิเคราะห และการบริหารทรัพยากรใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกองคกร ซึ่งการตรวจสอบภายในจะเปนเครื่องมือและกลไกอันสําคัญของผูบริหาร เปรียบเสมือน
กลไกในการเฝ า ระวั งให ห น ว ยงาน ได รั บ รู ส ถานการณ ของตนเองอยูต ลอดเวลา โดยการประเมิน และปรับ ปรุ ง
ประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกํากับ ดูแลอยางเปนระบบ และเปนไปตามกฎ
ระเบียบตาง ๆ เพื่อใหหนวยงานไดรับการตรวจสอบอยางทั่วถึง
หนวยตรวจสอบภายในเปนหนวยงานที่คอยใหคําปรึกษาแกหนวยรับตรวจตางๆ ในเรื่องของการควบคุม
ภายใน การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติงาน
หนวยตรวจสอบภายใน ไดตระหนักถึงความสําคัญในการเตรียมความพรอมและมีมาตรฐานงานของบุคลากร
ที่จะปฏิบัติงานใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคขางตนดังกลาว โดยสงบุคลากรเขารวมการประชุม อบรมและสัมมนา
เพื่อเปนการสรางความเขาใจและเกิดการพัฒนางานดานการตรวจสอบ การจัดทําแผนการตรวจสอบ การรายงานผล
การตรวจสอบ และการรวบรวมรายงานการตรวจสอบสงใหกับกลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง อีกทั้งยังจัดการ
อบรมใหความรูเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ขอบังคับใหกับบุคลากรในหนวยรับตรวจ เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานงาน
ตรวจสอบภายในที่กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวงศึกษาธิการกําหนด
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2. วัตถุประสงค
1. เพื่อสนับสนุนและสงเสริมดานการจัดการบริหารงานของหนวยตรวจสอบภายในใหดําเนินงานเปนไป
ตามภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุเปาหมาย
2. เพื่อใหบุคลากรในหนวยรับตรวจมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ขอบังคับ
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพดานการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใหเปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สกอ.
องคประกอบที่ 2 ตัวบงชี้ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
องคประกอบที่ 8 ตัวบงชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ
ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคกร
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 และยุทธศาสตรที่ 7
กลยุทธที่ : กลยุทธ 1, กลยุทธ 2, กลยุทธ 3, กลยุทธ 25
เปาประสงคที่ : เปาประสงคที่ 1
ตัวชี้วัดที่ : 1.1 บุคลากรในมหาวิทยาลัยเขาใจบทบาทหนาที่ของมหาวิทยาลัยไมนอยกวารอยละ 80
2.1 ระดับความพึงพอใจของทองถิ่นที่มีตอมหาวิทยาลัย
3.1 ความพึงพอใจของผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80
25.1 ระดับความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยอยูในระดับที่ยอมรับได


ก.พ.ร.

4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
ปริมาณ
1.1 แผนการตรวจสอบภายในประจําป
1
1.2 รายงานผลการตรวจสอบ
5
1.3 ผูเขารับการอบรม
40
1.4 บุคลากรของหนวยตรวจสอบภายในไดเขารับการอบรม สัมมนา
30
เกี่ยวกับงานตรวจสอบและที่เกี่ยวของ อยางนอยคนละ
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 หนวยตรวจสอบภายในมีการบริหารจัดการและการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
2.2 บุคลากรในหนวยรับตรวจมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ขอบังคับ

หนวยนับ
ฉบับ
ฉบับ
คน
ชม./คน
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2.3 บุคลากรของหนวยตรวจสอบภายในมีความรู ความชํานาญในงานตรวจสอบ ตามมาตรฐาน
การตรวจสอบภายในที่กรมบัญชีกลาง กําหนด
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ

33
22
22
23

เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน

33,000
22,000
22,000
23,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

รวมทุกไตรมาส

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
25,000
25,000 1 ครั้ง
11,600
1 ครั้ง
11,600
63,400
8,000
10,400
22,000
23,000

ปริมาณ งบประมาณ

1

จัดซื้อ/จัดหาวัสดุ

1 ครั้ง

2
3

จัดอบรมใหความรูเกีย่ วกับกฎ ระเบียบ ขอบังคับ
บุคลากรอบรม สัมมนา การไปราชการ และการไป
ศึกษาดูงาน
รวมทั้งสิ้น

1 ครั้ง

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

2558

100,000

33,000

22,000

22,000

23,000

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
ปริมาณรายการ

1 กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อ/จัดหาวัสดุ
งบดําเนินงาน
1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาวัสดุสํานักงาน
1
ครั้ง
- คาวัสดุคอมพิวเตอร
1
ครั้ง
- คาใชสอย
2 กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ขอบังคับ
งบดําเนินงาน
2.1 จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ขอบังคับ
2.1.1 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร
1
ทาน
6
ชั่วโมง
2.1.2 คาใชสอยแลคาวัสดุ
- คาอาหารกลางวัน
40
คน
1
มื้อ
- คาอาหารวาง
40
คน
2
มื้อ
- คาวัสดุ
3 กิจกรรมที่ 3 บุคลากรอบรม สัมมนา การไปราชการ และการไปศึกษาดูงาน
งบดําเนินงาน
3.1 คาใชสอย
- คาเบี้ยเลี้ยง
- คาที่พัก
- คาพาหนะ
- คาลงทะเบียน

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน

อัตราตอหนวย
อัตรา หนวย

600 บาท
50 บาท
25 บาท
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รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
25,000
25,000
25,000
4,000
20,000
1,000
11,600
11,600
11,600
3,600
3,600
8,000
2,000
2,000
4,000
63,400
63,400
63,400
18,000
6,400
23,000
16,000

100,000

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. การจั ด การบริ ห ารงานของหน ว ยตรวจสอบภายในมี ก ารดํ า เนิ น งานเป น ไปตามภารกิ จ ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. บุคลากรในหน ว ยรับ ตรวจมี ความรู ความเขาใจในเรื่องที่จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับ กฎ ระเบีย บ
ขอบังคับ สามารถนําไปประยุกตในการปฏิบัติงานได
3. บุคลากรของหนวยตรวจสอบภายในมีทักษะ ความรู ความชํานาญ ดานการตรวจสอบภายใน
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 แผนการตรวจสอบภายในประจําป จํานวน 1 ฉบับ
9.1.2 รายงานผลการตรวจสอบ จํานวน 5 ฉบับ
9.1.3 ผูเขารับการอบรม จํานวน 40 คน
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9.1.4 บุคลากรของหนวยตรวจสอบภายในไดเขารับการอบรม สัมมนาเกี่ยวกับงานตรวจสอบและที่
เกี่ยวของ อยางนอยคนละ 30 ชั่วโมง/คน
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ รอยละ 85
9.2.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ รอยละ 85
9.2.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ รอยละ 85
9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบรายงานผลการตรวจสอบภายใน
9.3.2 การสํารวจขอมูลโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจ/แบบทดสอบผูเขารับการอบรม
9.3.3 การสํารวจขอมูลโดยใชแบบเอกสารการจัดซื้อจัดจาง
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แผนงาน 4.2 : แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. งานจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย
1020109 โรงเรียนสาธิตระดับมัธยมศึกษา
162422110100 โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:
งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

1. หลักการและเหตุผล

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.2 สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาขั้นฟนฐานตามสิทธิที่กําหนด
นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยไดรบั โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กําหนดไว
โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. จํานวนนักเรียนทีไ่ ดรับสนับสนุนตามโครงการ
2. ผูปกครองสามารถลดคาใชจายตามรายการที่ไดรับการสนับสนุน
งบอุดหนุน
7,182,000 บาท
โรงเรียนสาธิตมัธยม
ผูชวยศาสตราจารยสุวัฒน ทับทิมเจือ

โรงเรียนสาธิตมัธยม สังกัดคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดตระหนักถึงความสําคัญ
ของการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของหนวยงานราชการ โรงเรียนสาธิตมัธยม จึงไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
เพื่อวางแผนการดําเนินงานของโรงเรียนและติดตามประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนตามแผนปฏิบัติราชการเพื่อแสดง
ความรับผิดชอบตอการบริหารราชการของโรงเรียนสาธิตมัธยม โดยมุงเนนใหการสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนการสอน
ในการศึกษาขั้นพื้นฐานชวงชั้นที่ 3 และ 4 เพื่อเปนการจัดกระบวนการศึกษาที่ทําใหนักเรียนมีความรู และมีคุณสมบัติตาง ๆ
ที่ชวยใหนักเรียนอยูรอดในโลกได เปนประโยชนตอตนเอง ครอบครัวและสังคมสวนรวม สวนคุณภาพการศึกษาของ
นักเรีย นนั้น ดู ได จ ากเปา หมายปลายทางคื อคุณ ภาพของผู จ บการศึ กษาว าจะตองมีค วามรู ทั กษะ และคุณ สมบั ติ ตา ง ๆ
อยางนอยตองครบถวนตามที่หลักสูตรกําหนด เนื่องจากการพิสูจนคุณภาพนักเรียนที่จบการศึกษาตองอาศัยเวลา ดังนั้น
กระบวนการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ และยั่งยืนจึงเปนสิ่งสรางความเชื่อมั่นใหกับผูปกครอง ผูมีสวนไดสวนเสีย
และผูที่เกี่ยวของทุกฝาย เมื่อบุตร – หลานจบการศึกษาแลว จะเปนคนดี คนเกง และอยูในสังคมอยางมีความสุขตลอดจน
สามารถมี ส ว นร ว มในการพั ฒ นาสั ง คมให ก า วหน า ไปตามกระแสโลกาภิ วั ฒ น การจั ด การศึ กษาขั้ น พื้ น ฐานจึ ง เป น การ
จัดการศึกษาเพื่อปวงชน โดยโรงเรียนตองจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนทุกคนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคทั้งในฐานะที่
เปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก เพื่อเปนรากฐานที่พอเพียงสําหรับการใฝรูใฝเรียนตลอดชีวิต รวมทั้งเพื่อการพัฒนาหนาที่
การงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตสวนตนและครอบครัว และเพื่อสรางรากฐานที่แข็งแกรงสําหรับการสรางสรรคสังคมไทย
ใหเปนสังคมแหงการเรียนรู เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนในอนาคต
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2. วัตถุประสงค
1.
2.
3.
4.
5.
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เพื่อพัฒนาผูเรียนอยางครบถวนสมบูรณรอบดานทั้งรางกาย สติปญญา อารมณ จิตใจ สังคม ความรูและคุณธรรม
เพื่อจัดการศึกษาใหนักเรียนมีความรักและภาคภูมิใจในทองถิ่นและประเทศชาติ
เพื่อจัดการศึกษาโดยนักเรียนทุกคนตองมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน 12 ป
เพื่อพัฒนาการศึกษาในดานการมีสวนรวมระหวางองคกรทองถิน่ และภาคเอกชน
เพื่อพัฒนาการศึกษาขัน้ พื้นฐานใหเกิดความสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545

3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.

ตัวชี้วัดที่ 26 จํานวนนักเรียนที่ไดรับการสนับสนุนตามโครงการ 621 คน
ตัวชี้วัดที่ 27 ผูปกครองสามารถลดคาใชจายตามรายการที่ไดรับการสนับสนุน รอยละ 100

 สกอ.

องคประกอบที่ 5 ตัวบงชี้ 1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม
ตัวบงชี้ 2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม

 ก.พ.ร.

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
ตัวชี้วัดที่ 6 รอยละของการเบิกจายงบประมาณตามแผน
 สมศ.
มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ตัวบงชี้ที่ 8 ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการ
มาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ ...............................................................................................................................
เปาประสงคที่ ........................................................................................................................
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................

4. เครือขายความรวมมือ
ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1
จํานวนนักเรียนที่เขาใหมระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
2
จํานวนนักเรียนที่เขาใหมระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
3
จํานวนนักเรียนที่คงอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2, 3, 5 และ 6
4
นักเรียนจบหลักสูรและสําเร็จการศึกษา
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ

ปริมาณ
120
70
431
2

หนวยนับ
คน
คน
คน
ระดับชั้น

1.ยกระดับผูเรียนอยางครบถวนสมบูรณรอบดานทั้งรางกาย สติปญญา อารมณ จิตใจ สังคม ความรูและ
คุณธรรม จริยธรรม รอยละ 90 ของจํานวนนักเรียน 621 คน

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
2.สงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนมีความรักและภาคภูมิใจในทองถิ่นและประเทศชาติ
3.สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาโดยการมีสว นรวมระหวางองคกรทองถิ่นและภาคเอกชน
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4.ยกระดับผลของการบริหารและการจัดการศึกษาดานคุณภาพผูเรียน และยกระดับดานการบริหารและ
การจัดการ รอยละ 90
5.ยกระดับการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาตลอดป
การศึกษาไมต่ํากวา 3.5 รอยละ 90 ของจํานวนนักเรียน 388 คน
6.ยกระดับการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษา
ตลอดปการศึกษาไมต่ํากวา 3.5 รอยละ 90 ของจํานวนนักเรียน 233 คน

3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58)
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59)
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59)
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59)

เบิกจายรอยละ
เบิกจายรอยละ
เบิกจายรอยละ
เบิกจายรอยละ

30
26
23
21

เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน

2,139,440
1,888,620
1,613,220
1,540,720

บาท
บาท
บาท
บาท

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ

ลํา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

1 กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการ
1.1 งบบุคลากร
- เงินเดือนและคาจางบุคลากร
1.2 งบดําเนินงาน
- จัดหาสื่อวัสดุ อุปกรณ
- คาใชสอย
- เงินสมทบประกันสังคม 5%
- คาตอบแทน
- เบี้ยประชุม
1.3 จัดคาสาธารณูปโภคตาง ๆ
- คาสาธารณูปโภค
2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางการศึกษา
ประเทศญี่ปุน
- พัฒนาบุคลากรภายในประเทศ
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ

12 ครั้ง
12 เดือน
12 เดือน
2 ครั้ง
12 เดือน
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

งบประมาณ

6,993,700

5,698,560

2558

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

29 อัตรา

29 อัตรา

29 อัตรา

29 อัตรา

1,424,640

100,000 3 เดือน
10,000 3 เดือน
61,125 3 เดือน

30,000
10,000
61,125

1,235,320
735,320 3 เดือน
250,500 3 เดือน
244,500 3 เดือน
5,000 1 ครั้ง
59,820
3 เดือน
188,300
150,400 1 ครั้ง

1,424,640

355,320 3 เดือน
130,500 3 เดือน
61,125 3 เดือน

1,424,640

250,000 3 เดือน
100,000 3 เดือน
61,125 3 เดือน

2,500

1 ครั้ง

14,955 3 เดือน

14,955 3 เดือน

1,424,640

2,500
14,955 3 เดือน

14,955

150,400

37,900
7,182,000

2559

1 ครั้ง
2,139,440

37,900
1,888,620

1,613,220

1,540,720

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

1 กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการ
1.1 งบบุคลากร
1.1.1 คาจางชั่วคราวครูสาธิตมัธยม
-ครูโรงเรียนสาธิตมัธยม
-ครูโรงเรียนสาธิตมัธยม
-ครูโรงเรียนสาธิตมัธยม
-ครูโรงเรียนสาธิตมัธยม
-ครูโรงเรียนสาธิตมัธยม
-ครูโรงเรียนสาธิตมัธยม
-ครูโรงเรียนสาธิตมัธยม
-ครูโรงเรียนสาธิตมัธยม
-ครูโรงเรียนสาธิตมัธยม(ฟสิกส)
-ครูโรงเรียนใหม (คณิต)
1.1.2 คาจางและเงิน พชค.
เจาหนาที่ประจําตามสัญญา
-เจาหนาที่ประจําตามสัญญา
-เจาหนาที่ประจําตามสัญญา
(คนงาน)
1.2 งบดําเนินงาน
1.2.1 คาตอบแทน
- คาเบี้ยประชุม
1.2.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
- เงินสมทบประกันสังคม 5%
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง
- คาเบี้ยเลีย้ งไปราชการ
- คาวัสดุซอมแซมครุภัณฑ
- คาวัสดุซอมแซมอาคารสถานที่
- คาเขาเลมเอกสาร วารสาร คูมือ
และหลักสูตร
- คาลงทะเบียนอบรม สัมมนา
- คาจางเหมาบริการ
- ตํารา วารสาร นวนิยาย หนังสือพิมพ

- คาวัสดุสํานักงาน
- คาวัสดุกีฬา
- คาวัสดุงานบานงานครัว
- คาวัสดุและยาหองพยาบาล
- คาวัสดุวิทยาศาสตร
- คาลางอัดภาพ
- คาปาย
- คาถายเอกสาร

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
ปริมาณรายการ

อัตราตอหนวย
อัตรา หนวย

24
1
3
2
1
1
1
4
9
1
1
5

อัตรา
อัตราๆละ
อัตราๆละ
อัตราๆละ
อัตราๆละ
อัตราๆละ
อัตราๆละ
อัตราๆละ
อัตราๆละ
อัตราๆละ
อัตราๆละ
อัตรา

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

เดือนๆละ
เดือนๆละ
เดือนๆละ
เดือนๆละ
เดือนๆละ
เดือนๆละ
เดือนๆละ
เดือนๆละ
เดือนๆละ
เดือนๆละ

21,150
20,320
19,920
19,100
18,690
18,270
17,310
16,570
15,800
15,800

1
4

อัตราๆละ
อัตราๆละ

12
12

เดือน ๆละ
เดือนๆละ

10,900 บาท
9,000 บาท

5

คนๆละ

29

อัตรา

2

ครั้งๆละ

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

500 บาท
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รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
6,993,700
5,698,560
5,135,760
253,800
731,520
478,080
229,200
224,280
219,240
830,880
1,789,560
189,600
189,600
562,800
130,800
432,000
1,295,140
5,000
5,000
1,230,320
244,500
60,000
100,000
40,000
10,000
6,260
1,000
33,240
50,000
365,320
30,000
200,000
30,000
20,000
10,000
10,000
20,000

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ลํา
ดับ

รายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
ปริมาณรายการ

1.2.3 คาสาธารณูปโภค
- คาโทรศัพทและไปรษณียภัณฑ
- คาบริการอินเตอรเน็ต
2 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาบุคลากร
2.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางการศึกษาประเทศญี่ปุน
งบดําเนินงาน
2.1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาเบี้ยเลีย้ งไปราชการญี่ปุน
4
คนๆละ
- คาตั๋วเครื่องบิน
4
คนๆละ
- คาพาหนะรถบัสรับ-สง
1
คัน
- คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง
1
คัน
- คาทางดวน
1
คัน
2.2 พัฒนาบุคลากร
งบดําเนินงาน
2.2.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาอาหารวาง
28
คนๆละ
- คาอาหาร
28
คนๆละ
- คาเชารถตู
3
คันๆละ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

6
1
2
2
2

วันๆละ
ครั้งๆละ
ครั้งๆละ
ครั้งๆละ
ครั้งๆละ

6
5
3

มื้อๆละ
มื้อๆละ
วันๆละ

อัตราตอหนวย
อัตรา หนวย

2,100
22,800
1,500
2,500
400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

25 บาท
80 บาท
2,500 บาท
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รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
59,820
15,180
44,640
188,300
150,400
150,400
150,400
50,400
91,200
3,000
5,000
800
37,900
37,900
37,900
4,200
11,200
22,500

7,182,000

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยคาวัสดุและคาใชสอยภายใตกิจกรรมเดียวกัน
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นักเรียนไดรับการสนับสนุนตามโครงการทุกระดับชัน้ ตลอดปการศึกษา
2. นักเรียนสําเร็จการศึกษาและศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบการศึกษา
3. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยไดรับโอกาสทางการศึกษาขัน้ พื้นฐานตามสิทธิที่กําหนดไว
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
1.1 นักเรียนเขาใหมไดรับการสนับสนุนตามโครงการ 2 ระดับชั้น รอยละ 90
1.2 นักเรียนที่คงอยูไดรับการสนับสนุนตามโครงการ 4 ระดับชั้น รอยละ 90
1.3 นักเรียนสําเร็จการศึกษาและศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบการศึกษา
รอยละ 100
2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบรายงานผลการประเมินผลการสอนของอาจารยผูสอนโดยผูเรียน
3.2. การสํารวจขอมูลโดยใชแบบรายงานผูส ําเร็จการศึกษาและรายงานการศึกษาตอของนักเรียน
3.3. การสํารวจขอมูลโดยใชแบบรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
1020108 โรงเรียนสาธิตระดับประถมศึกษา
162422110200 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:
งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:
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ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.2 สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาขั้นฟนฐานตามสิทธิที่กําหนด
นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยไดรบั โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กําหนดไว
โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. จํานวนนักเรียนทีไ่ ดรับสนับสนุนตามโครงการ
4. ผูปกครองสามารถลดคาใชจายตามรายการที่ไดรับการสนับสนุน
งบบุคลากร,งบดําเนินการ
4,072,250 บาท
หนวยงาน : โรงเรียนประถมสาธิต
ผูรับผิดชอบ : ดร.พรเทพ รูแผน

1. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ในระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6) เปนการศึกษาที่มุงเนนทักษะ พื้นฐานดานการอานการเขียน การคิด
คํานวณ การคิดพื้นฐาน การติดตอสื่อสาร กระบวนการเรียนรูทางสังคม และพื้นฐานความเปนมนุษย การพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยางสมบูรณและสมดุลทั้ง ดานรางกาย สติปญญา อารมณ สังคม และวัฒนธรรม โดยเนนจัดการเรียนรู
แบบบูร ณาการ มุ งพั ฒนาผูเรี ยนทุ กคน ซึ่ งเป นกํ าลั งของชาติ ให เปนมนุ ษย ที่ มีความสมดุลทั้ งดานรางกาย ความรู
คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก
เพื่ อให การจั ด การศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ กษา ของโรงเรีย นประถมสาธิต เกิ ดประสิ ทธิ ภ าพจึง ตอ งมีก าร
ดําเนินการหลายๆ ดานดวยกัน ไดแก การดําเนินการจางครู เจาหนาที่ คนงาน และการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณในการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อสนับสนุนการสอนใหบุคลากรและสงเสริมใหนักเรียนไดรับการจัดการเรียนรู ที่มีคุณภาพ
เปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ รวมทั้ง
เปนแหลงฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียนของนักศึกษา โรงเรียนประถมสาธิต จึงจําเปนตองดําเนินการตามพันธกิจ
ดังกลาว
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาผูเรียนอยางครบถวนสมบูรณรอบดานทั้งรางกาย สติปญญา อารมณ จิตใจ สังคม ความรูและ
คุณธรรม
2. เพื่อจัดการศึกษาใหนักเรียนมีความรักและภาคภูมิใจในทองถิ่นและประเทศชาติ
3. เพื่อจัดการศึกษาโดยนักเรียนทุกคนตองมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป
4. เพื่อพัฒนาการศึกษาในดานการมีสวนรวมระหวางองคกรทองถิ่นและภาคเอกชน
5.เพื่อพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานใหเกิดความสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช
2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ 25 : งานพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 27 : ผูปกครองสามารถลดคาใชจายตามรายการที่ไดรับการสนับสนุน
 สกอ.
องคประกอบที่ 5 ตัวบงชี้ 1 : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม
ตัวบงชี้ 2 : กระบวนการบริหารทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม
องคประกอบที่ 8 ตัวบงชี้ 1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
 ก.พ.ร.
มติที่ 1 : มิติดานประสิทธิผล
ตัวชี้วัดที่ 1 : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
มติที่ 3 : มิติดานประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดที่ 6 : รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผน
 สมศ.

มาตรฐานที่ 1 : ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ดานที่ 3 : การบริการวิชาการแกสังคม
ตัวชี้วัดที่ 8 : ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
มาตรฐานที่ 2 : การบริหารจัดการศึกษา
ดานที่ 5 : การบริหารและการพัฒนาสถาบัน
ตัวชี้วัดที่ 13 : การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1.1 จํานวนนักเรียนที่เขาใหมและคงอยูระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6
1.2 จํานวนนักเรียนทีไ่ ดรับการจัดกิจกรรมและสําเร็จการศึกษาตามระดับชัน้
1.3 ผูบริหารและบุคลากรไดรบั การพัฒนาใหมีศักยภาพสูงขึ้น
1.4 จํานวนนักศึกษาใชเปนแหลงฝกปฏิบัติวชิ าชีพระหวางเรียนและพัฒนา
ขอมูลทางวิชาการทางการศึกษาทุกโปรแกรมการศึกษา

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ

ปริมาณ
423
6
30
85

หนวยนับ
คน
ระดับชั้น
คน
รอยละ

2.1 ยกระดับผูเรียนอยางครบถวนสมบูรณรอบดานทั้งรางกาย สติปญญา อารมณ จิตใจ สังคม ความรูและ
คุณธรรม จริยธรรม รอยละ 90
2.2 สงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนมีความรักและภาคภูมิใจในทองถิ่นและประเทศชาติ
2.3 สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาโดยการมีสวนรวมระหวางองคกรทองถิ่นและภาคเอกชน
2.4 ยกระดับผลของการบริหารและการจัดการศึกษาดานคุณภาพผูเรียน และยกระดับดานการบริหารและการ
จัดการ รอยละ 90
2.5 ยกระดับการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาตลอดปการศึกษา
ไมต่ํากวา 3.5 รอยละ 90

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
3.เปาหมายเชิงเวลา
24.78 นเงิน...........................บาท
1,009,230
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ .................เป
25.65 นเงิน..........................บาท
1,044,560
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ .................เป
1,009,230
24.78 นเงิน..........................บาท
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ ................เป
24.78 นเงิน..........................บาท
1,009,230
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ .................เป
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แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
กิจกรรมบริหารจัดการ
งบบุคลากร
- เงินเดือนและคาจางบุคลากร
คาใชสอย
- เงินสมทบประกันสังคม 5%
งบดําเนินงาน
- คาวัสดุ/อุปกรณสํานักงาน
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ

งบประมาณ

12 เดือน

3,865,740

12 เดือน

171,180

1 ครั้ง

35,330
4,072,250

2558

2559

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

3 เดือน

966,435

3 เดือน

966,435

3 เดือน

966,435

3 เดือน

966,435

3 เดือน

42,795

3 เดือน

42,795

3 เดือน

42,795

3 เดือน

42,795

1 ครั้ง

35,330
1,044,560

1,009,230

1,009,230

1,009,230

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

ปริมาณรายการ
ปริมาณ หนวยๆละ

ปริมาณหนวยตอรายการ

อัตราตอหนวย

ปริมาณ

อัตรา

หนวย

18,270
17,690
17,310
16,920
16,570
16,190
12,285
9,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

หนวยๆละ

1 กิจกรรมบริหารจัดการ
งบบุคลากร
1.1 คาจางบุคลากรโรงเรียนประถมสาธิต 20 อัตรา
- ครูโรงเรียนประถมสาธิต
1
คนๆ ละ
12
เดือนๆ ละ
- ครูโรงเรียนประถมสาธิต
3
คนๆ ละ
12
เดือนๆ ละ
- ครูโรงเรียนประถมสาธิต
6
คนๆ ละ
12
เดือนๆ ละ
- ครูโรงเรียนประถมสาธิต
3
คนๆ ละ
12
เดือนๆ ละ
- ครูโรงเรียนประถมสาธิต
3
คนๆ ละ
12
เดือนๆ ละ
- ครูโรงเรียนประถมสาธิต
1
คนๆ ละ
12
เดือนๆ ละ
-เจาหนาที่ประจําตามสัญญา (วุฒิ ปวส.)
1
คน
12
เดือนๆ ละ
-เจาหนาที่ประจําตามสัญญา (คนงาน)
2
คนๆ ละ
12
เดือนๆ ละ
งบดําเนินงาน
1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
- เงินสมทบประกันสังคม 5%
20
คน
- คาวัสดุ/อุปกรณสํานักงาน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ เฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายในกิจกรรมเดียวกัน

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
4,072,250
3,865,740
3,865,740
219,240
636,840
1,246,320
609,120
596,520
194,280
147,420
216,000
206,510
206,510
171,180
35,330
4,072,250

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
4. นักเรียนไดรับการสนับสนุนตามโครงการทุกระดับชัน้ ตลอดปการศึกษา
5. นักเรียนสําเร็จการศึกษาและศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบการศึกษา
6. นักเรียนไดรับการบริหารและการจัดการศึกษาดานคุณภาพผูเรียน และการบริหารจัดการการศึกษา
ใน 5 ดาน 15 มาตรฐาน 65 ตัวบงชี้ ตามที่สาํ นักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด รอยละ 90
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 ตัวชี้วัดที่ 1 : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการของกระทรวง
9.1.2 ตัวชี้วัดที่ 6 : รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผน
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสํารวจขอมูลจากรายงานผลการประเมินดานการสอนของอาจารยผสู อนโดย
ผูเรียน
9.3.2 การสํารวจขอมูลโดยใชแบบสํารวจขอมูลจากรายงานผูสาํ เร็จการศึกษา (รายงานถึง สกอ.) และ
รายงานการศึกษาตอของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
9.3.3 การสํารวจขอมูลโดยใชแบบสํารวจขอมูลจากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.
2554–2558) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สมศ.)
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1020107 โรงเรียนสาธิตระดับปฐมวัย
162422110300 โครงการงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ระดับปฐมวัย
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:
งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:
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ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.2 สนันสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาขั้นฟนฐานตามสิทธิที่กําหนด
นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยไดรบั โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กําหนดไว
โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. จํานวนนักเรียนทีไ่ ดรับสนับสนุนตามโครงการ
6. ผูปกครองสามารถลดคาใชจายตามรายการที่ไดรับการสนับสนุน
งบบุคลากร งบดําเนินงาน
1,911,000
บาท
หนวยงาน : โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
ผูรับผิดชอบ : อาจารย ดร. สุภัทรา คงเรือง

1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนหนวยงานที่สงเสริมและ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ใหสอดคลองกับพันธกิจของโรงเรียน โดยการจัดการศึกษาสําหรับ
เด็กปฐมวัย เปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพสําหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย เปนแหลงคนควาวิจัย
และพัฒนาเด็กที่สอดคลองกับหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยและภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยใหเต็มตาม
ศักยภาพและสอดคลองกับพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ดาน
เพื่อใหการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เกิดประสิทธิภาพจึงตองมีการดําเนินการหลาย ๆ ดานดวยกัน ไดแก
การดําเนินการจางครู พี่เลี้ยง คนงานและการจัดซื้อวัสดุ / อุปกรณในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการสนับสนุน
การสอนใหบุคลากรและสงเสริมใหนักเรียนไดรับการจัดการเรียนรู ที่มีคุณภาพ เพื่อเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน รวมทั้งเปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา โรงเรียนสาธิตปฐมวัย จึงจําเปนตองดําเนินการตาม
พันธกิจดังกลาว ขางตน
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนักเรียนทุกระดับชั้นไดรับการสนับสนุนตามโครงการ
2. เพื่อยกระดับใหโรงเรียนมีบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู ความสามารถและมีมาตรฐาน โดยจัดจางครู
คนงาน ในการสนับสนุนคาจางชั่วคราว เงินคาประกันสังคม และคาตอบแทนอื่น ๆ
3. เพื่อสงเสริม การจัดการศึกษาและจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย
4. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีวัสดุ อุปกรณ สื่อการเรียนการสอน ที่เพียงพอตอการเรียนการสอน
5. เพื่อใหเปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ แหลงคนควาวิจัยและพัฒนาขอมูลทางวิชาการทางการศึกษาปฐมวัย
สําหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ 26 จํานวนนักเรียนที่ไดรับสนับสนุนตามโครงการ
ตัวชี้วัดที่ 27 ผูป กครองสามารถลดคาใชจายตามรายการที่ไดรับการสนับสนุน
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 สกอ.
องคประกอบที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 6 : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
องคประกอบที่ 5 ตัวบงชี้ที่ 1 : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม
ตัวบงชี้ที่ 2 : กระบวนการบริหารทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม
องคประกอบที่ 8 ตัวบงชี้ที่ 1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
 ก.พ.ร.
มติที่ 1 : มิติดานประสิทธิผล
ตัวชี้วัดที่ 1 : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
มติที่ 3 : มิติดานประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดที่ 6 : รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผน
 สมศ.
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่วาดวยผลการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1 : เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย
ตัวบงชี้ที่ 2 : เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจสมวัย
ตัวบงชี้ที่ 3 : เด็กมีพัฒนาการดานสังคมสมวัย
ตัวบงชี้ที่ 4 : เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย
ตัวบงชี้ที่ 5 : เด็กมีความพรอมศึกษาตอในขั้นตอไป
มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานที่วาดวยการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ตัวบงชี้ที่ 6 : ประสิทธิผลการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนเด็กเปนสําคัญ
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1 นักเรียนไดรับการสนับสนุนตามโครงการ
2 จํานวนนักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมและสําเร็จการศึกษาตาม
ระดับชั้น
3 ผูบริหารและบุคลากรไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพสูงขึ้น
4 นักเรียนมีวัสดุ อุปกรณ สื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอตอการเรียน
การสอน
5 จํานวนนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยใชเปนแหลงฝก
ประสบการณคนควาวิจัยและพัฒนาขอมูลทางวิชาการทางการศึกษา
ปฐมวัย

ปริมาณ
4
4

หนวยนับ
ระดับชั้น
ระดับชั้น

10
100

คน
รอยละ

85

รอยละ
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2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 นักเรียนไดรับการสนับสนุนตามโครงการ รอยละ 100
2.2 โรงเรียนมีผูบริหารและบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้นและไดมาตรฐาน รอยละ 80
2.3 นักเรียนปฐมวัยไดรับการสงเสริมกิจกรรมการจัดการศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอน
รวมทั้ง พัฒนาการครบทั้ง 4 ดาน รอยละ 100
2.4 นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยผานการฝกประสบการณวิชาชีพ แหลงคนควาวิจัย
และพัฒนาขอมูลทางวิชาการทางการศึกษาปฐมวัย รอยละ 100
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58)
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59)
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59)
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59)

เบิกจายรอยละ
เบิกจายรอยละ
เบิกจายรอยละ
เบิกจายรอยละ

25.03 %
24.99 %
24.99 %
24.99 %

เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน

478,290
477,570
477,570
477,570

บาท
บาท
บาท
บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1
2

3

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลักที่ 1 จัดจางบุคลากรประจําโรงเรียน
คาจางชั่วคราวบุคลากร
กิจกรรมหลักที่ 2 จัดหาสื่อวัสดุ/อุปกรณ
2.1 งบดําเนินงาน
2.1.1 คาใชสอยและวัสดุ
-คาวัสดุ/อุปกรณการจัดการเรียนการสอน
-คาวัสดุ/อุปกรณสํานักงาน
-คาวัสดุ/อุปกรณ และยาการพยาบาล
-คาวัสดุ/อุปกรณงานบาน-งานครัว
ประเมินผลการดําเนินงาน
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ
12 เดือน
1 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
1,910,280 3 เดือน
477,570 3 เดือน
477,570 3 เดือน
477,570 3 เดือน
477,570

งบประมาณ

720

1,911,000

3 ครั้ง

720

478,290

477,570

477,570

477,570
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ปริมาณหนวยตอ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
1 กิจกรรมหลักที่ 1 จัดจางบุคลากรประจําโรงเรียนสาธิตปฐมวัย
งบบุคลากร
1.1 คาจางชั่วคราว
1) ครูโรงเรียนสาธิต
1
คน ๆ ละ
12
เดือนๆ ละ
2) ครูโรงเรียนสาธิต
2
คน ๆ ละ
12
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) คนงาน
1
คน ๆ ละ
12
เดือนๆ ละ
งบดําเนินงาน
1.2 คาใชสอย
- เงินสมทบประกันสังคม 5%
9
คน ๆ ละ
12
เดือนๆ ละ
2 กิจกรรมหลักที่ 2 จัดหาสื่อวัสดุ/อุปกรณ
งบดําเนินงาน
2.1 คาใชสอยและวัสดุ
-คาวัสดุ/อุปกรณการจัดการเรียน-สอน
-คาวัสดุ/อุปกรณสํานักงาน
ปริมาณรายการ

ลํา
ดับ

อัตราตอหนวย
อัตรา หนวย

19,100
18,690
19,510
17,690
16,920
16,570
9,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

6,450 บาท
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รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
1,910,280
1,832,880
1,832,880
229,200
448,560
234,120
212,280
203,040
397,680
108,000
77,400
77,400
77,400
720
720
720

-คาวัสดุ/อุปกรณ และยาการพยาบาล

-คาวัสดุงานบาน-งานครัว

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

1,911,000

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นักเรียนไดรับการสนับสนุนตามโครงการทุกระดับชั้นตลอดปการศึกษา
2. โรงเรียนมีผูปบริหารและบุคลากรไดรับการพัฒนาตามระยะเวลาที่กําหนด
3. นักเรียนไดรับการสงเสริม การจัดการศึกษาและจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย
4. นักเรียนมีวัสดุ อุปกรณ สื่อการเรียนการสอน และครุภัณฑ ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่เพียงพอ
5. นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย มีแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ แหลงคนควาวิจัยและพัฒนา
ขอมูลทางวิชาการทางการศึกษาปฐมวัยสําหรับ
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9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด
9.1.2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
9.1.3 จํานวนนักเรียนที่เขาใหม และคงอยู
9.1.4 ผลของการบริหารและการจัดการศึกษาคุณภาพผูเรียน
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบบันทึกขอมูลนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย
9.3.2 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินในการเขารวมกิจกรรม
9.3.3 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสรุปผลการประเมินผูเขารวมประชุม
9.3.4 สํารวจขอมูลจากรายงานผูสําเร็จการศึกษา (รายงานถึง สกอ.)
9.3.5 สํารวจขอมูลจากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สมศ.)

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนงาน 4.9 : แผนงานอนุรกั ษ สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
1070000 สถาบันอยุธยาศึกษา
162446210400 โครงการงานบริหารสํานักงานสถาบันอยุธยาศึกษา
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
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ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
แผนงบประมาณ:
4.9 อนุรักษ สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
ประชาชนไดรับความรูความเขาใจ มีความตระหนักรวมอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ไทย
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ปลูกฝงคานิยมใหนิสติ นักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปญญา ทองถิ่นและอนุรักษ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
ผลผลิต:
ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จตาม
1.จํานวนโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม
ผลผลิต:
2.จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม
3.โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ
4.โครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามระยะเวลา

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

งบดําเนินงาน
537,500 บาท
สถาบันอยุธยาศึกษา

1. หลักการและเหตุผล
สถาบั น อยุ ธ ยาศึ ก ษา เป น หน ว ยงานหนึ่ ง ที่ ทํ า หน า ที่ ใ นด า นการอนุ รั ก ษ ส ง เสริ ม เผยแพร และวิ จั ย
ศิลปวัฒนธรรมซึ่งจําเปนตองมีสํานักงานที่สามารถขับเคลื่อนงานดานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ จําเปนตองมีการจัด
ประชุ มคณะกรรมการประจํา สถาบัน ฯ เพื่ อจั ดทําแผนการบริหารงานของสถาบันฯ และในการดําเนิน งานตางๆ
ของสถาบันอยุธยาศึกษาจําเปนตองมีการจัดอบรม สัมมนา และคาใชจายตางๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ อาจารย และ
เจ าหนา ที่ในด านการทํา งานให มีป ระสิทธิภ าพเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งในการดําเนิน งานดังกลาว สถาบันอยุธ ยาศึกษา
จําเปนตองมีการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน วัสดุงานบานงานครัว คาสาธารณูปโภค งานประชาสัมพันธกิจกรรมของสถาบัน
อยุธยาศึกษา รวมทั้งตองมีคาซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑที่ชํารุด เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ซึ่งเปนสวนหนึ่งที่ทําให
การดําเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษามีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนางานไดดียิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมการดําเนินงานของสํานักงานสถาบันอยุธยาศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษาใหมีศักยภาพ
3. เพื่อสงเสริมใหผูรับบริการของสถาบันอยุธยาศึกษาพึงพอใจตอระบบการบริหารจัดการและการใหบริการ
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ 28
ตัวชี้วัดที่ 29
ตัวชี้วัดที่ 30
ตัวชี้วัดที่ 31

จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ
โครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามระยะเวลา
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 สกอ.

องคประกอบที่ 2 ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ 2.2 การสรางเอกลักษณของสถาบันอยุธยาศึกษา
องคประกอบที่ 4 ตัวบงชี้ 4.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาตามผลการประกันคุณภาพ
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่น
กลยุทธ 1 : เขาใจ
กลยุทธ 2 : ใกลชิด
กลยุทธ 3 : เปนที่พึ่งของสังคม
ยุทธศาสตรที่ 2 : เรงรัดแกไขปญหาสําคัญเรงดวน
กลยุทธ 5 : ดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ (QIP)
ยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนาพันธกิจที่เปนจุดเนน
กลยุทธ 9 : ชูการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร และเมืองมรดกโลก
ยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจ
กลยุทธ 14 :การทํานุบํารุง อนุรักษฟนฟู เผยแพร/แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ 15 : การสงเสริมและเผยแพรกิจกรรมตามพระราชดําริ
กลยุทธ 16 : การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ยุทธศาสตรที่ 7 : ปรับปรุงโครงสราง ระบบและกลไกรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ 25 : การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1.1 คาเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/ลงทะเบียน /อบรม สัมมนา ประชุม บุคลากรของ
สถาบันอยุธยาศึกษา อยางนอย คนละ 1 ครั้ง
1.2 คาเบี้ยประชุมผูทรงคุณวุฒิ ,คาอาหารวาง,คาจัดทําเอกสาร
1.3 คายานพาหนะ
1.4 คาวัสดุสํานักงาน/คาถายเอกสาร
1.5 คาวัสดุงานบานงานครัว
1.6 คาวัสดุการเกษตร
1.7 คาซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ ประจําสํานักงาน
1.8 คาโทรศัพท 12 เดือน 2 หมายเลข
1.9 คาสาธารณูปโภค (ไฟฟา)
1.10 จัดทําปายประชาสัมพันธ
1.11 จัดทํารูปเลมรายงานประจําป
1.12 กิจกรรมเผยแพรงานศิลปวัฒนธรรมในประเทศและตางประเทศ

ปริมาณ
10-15

หนวยนับ
ครั้ง

4
1-15
1-12
2
1
2
24
12
1
1
1-3

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
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2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
1.สถาบันอยุธยาศึกษามีผลความพึงพอใจตอผูรับบริการไมนอยกวารอยละ 85
2.ระดับคะแนนตามตัวบงชี้ตามองคประกอบที่ 2 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไมนอยกวา 5 คะแนน
3.ดําเนินกิจกรรมโดยมีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.ดําเนินการกิจกรรมโดยมีระบบและกลไกการเงินและเงินและงบประมาณ
5.ดําเนินกิจกรรมโดยเปนสวนหนึ่งของระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
6.การเบิกจายเงินงบประมาณภาพรวมเปนไปตามแผน
7.มีการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
8.ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัดอยูในระดับดีขึ้นไป
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ 18 เปนเงิน 101,225 บาท
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ 59 เปนเงิน 320,525 บาท
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ 9 เปนเงิน 50,525 บาท
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ 12 เปนเงิน 65,225 บาท

6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1.1
1.2
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3.1
3.2
3.3

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
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รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ

กิจกรรมที่ 1 งานพัฒนาบุคลากร (ศึกษาดูงาน)
คาเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/
1 ครั้ง
คายานพาหนะและน้ํามันเชื้อเพลิง
1 ครั้ง
กิจกรรมที่ 2 การบริหารจัดการสํานักงานสถาบัน
อยุธยาศึกษา
คาเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/ลงทะเบียน อบรม สัมมนา
ประชุม ประสานงานราชการ/คายานพาหนะและ 10-15
ครั้ง
น้ํามันเชื้อเพลงในการอบรม/สัมมนา/ประชุม/
ประสานงานราชการ
คาวัสดุ/อุปกรณสํานักงาน/ถายเอกสาร
1-12
ครั้ง
คาวัสดุงานบานงานครัว
4 ครั้ง
คาวัสดุการเกษตร
1 ครั้ง
ซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ
2 ครั้ง
ประจําสํานักงาน
คาโทรศัพท 2 หมายเลข 12 เดือน
24 บิล
คาไฟฟาหอศิลป
12 บิล
กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบัน
อยุธยาศึกษา
คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ
4 ครั้ง
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
4 ครั้ง
คาจัดทํารูปเลม
4 ครั้ง

40,000
32,000
8,000
282,000

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง
1 ครั้ง

32,000
8,000

2559
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ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

4 ครั้ง

12,500

1-4
ครั้ง

32,500

4 ครั้ง

12,500

4 ครั้ง

12,500

4 ครั้ง

1-4
ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

32,500

1-4
ครั้ง

65,000
7,500

1-4
ครั้ง
1 ครั้ง

7,500

1 ครั้ง

1,000

1 ครั้ง

1,000

30,000
30,000
20,500

3 ครั้ง
3 บิล

7,500
13,500

3 ครั้ง
3 บิล

7,500
7,000

3 ครั้ง
3 บิล

7,500
7,000

3 ครั้ง
1 บิล

7,500
2,500

16,000
2,380
2,120

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

1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

4,000
595
530

50,000

130,000
30,000
10,000
2,000

15,000
10,000

12,500

ลํา
ดับ

4.1
4.2
5.1
5.2
5.3

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
กิจกรรมที่ 4 การประชาสัมพันธสถาบันอยุธยา
ศึกษา
จัดทําปายประชาสัมพันธ
จัดทํารูปเลมรายงานประจําป
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมเผยแพรงาน
ศิลปวัฒนธรรมในประเทศและตางประเทศ
คาเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก ในประเทศ
คายานพาหนะและน้ํามันเชื้อเพลิง
คาพาหนะไปตางประเทศ
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
รวมทุกไตรมาส
2558
2559
ปริมาณ งบประมาณ

60,000
14 ครั้ง 30,000
1 ครั้ง 30,000
1-3 135,000
ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
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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

3 ครั้ง

4 ครั้ง
1 ครั้ง

9,900
30,000

4 ครั้ง

3 ครั้ง

1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

35,000
5,000
95,000
320,525

5,100

101,225

9,900

50,525

5,100

65,225

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
ปริมาณรายการ

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
หนวย (บาท)

อัตราตอหนวย
อัตรา
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1 กิจกรรมที่ 1 งานพัฒนาบุคลากร (ศึกษาดูงาน )
งบดําเนินงาน
1.1 คาใชสอย
-คาเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/อบรม สัมมนา
1 รายการ
42,000 บาท
ประชุมบุคลากรของสถาบันอยุธยา
ศึกษา
-คายานพาหนะและน้ํามันเชื้อ 1 รายการ
8,000 บาท
เพลงในการอบรม/สัมมนา/
ประชุม
2 กิจกรรมที่ 2 การบริหารจัดการสํานักงานสถาบันอยุธยาศึกษา
งบดําเนินงาน
2.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
-คาเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/ลงทะเบียน 1 -15 ครั้ง
50,000 บาท
อบรม สัมมนา ประชุม
ประสานงานราชการ/
คายานพาหนะและน้ํามันเชื้อ
เพลงในการอบรม/สัมมนา/
ประชุม/ประสานงานราชการ
- คาซอมแซมครุภัณฑ
2
ครั้ง
2,000 บาท
-คาวัสดุ/อุปกรณสํานักงาน/ 1-12
ครั้ง
150,000 บาท
ถายเอกสาร
-คาวัสดุงานบานงานครัว
2 ครั้งๆละ
30,000 บาท
-คาวัสดุการเกษตร
1
ครั้ง
10,000 บาท
2.2 คาสาธารณูปโภค
-คาโทรศัพท 2 หมายเลข 12 24
บิล
เดือน
-คาไฟฟาหอศิลป
12
บิล
3 กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันอยุธยาศึกษา
งบดําเนินงาน
3.1 คาตอบแทน
- คาตอบแทนผูทรง
4
ครั้งๆละ 4,000 บาท
คุณวุฒิ
3.2 คาใชสอย
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
4
ครั้งๆละ
35 บาท
- คาจางจัดทํารูปเลมเอกสาร
4
ครั้งๆละ
31 บาท

40,000
40,000
32,000
8,000

282,000
282,000
222,000
50,000

2,000
130,000
30,000
10,000
60,000
30,000
30,000
20,500
20,500
16,000
16,000
4,500
2,380
2,120

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ลํา
ดับ

รายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
ปริมาณรายการ
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รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
หนวย (บาท)

อัตราตอหนวย
อัตรา

4 กิจกรรมที่ 4 การประชาสัมพันธสถาบันอยุธยาศึกษา
งบดําเนินงาน
4.1 คาใชสอย
-จัดทําปายประชาสัมพันธ
14
ครั้ง
30,000 บาท
- คาจัดทํารูปเลม
1
ครั้ง
30,000 บาท
5 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมเผยแพรงานศิลปวัฒนธรรมในประเทศและตางประเทศ
งบดําเนินงาน
5.1 คาใชสอย
-คาเบี้ยเลี้ยง/ที่พักในประเทศ
1
ครั้ง
-คายานพาหนะและน้ํามัน
1
ครั้ง
เชื้อเพลิง
- คาพาหนะไปตางประเทศ
1
ครั้ง
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

60,000
60,000
60,000
30,000
30,000
135,000
135,000
135,000
35,000
5,000
95,000
537,500

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. การดําเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษามีประสิทธิภาพ
2. ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษาไดรับการพัฒนาศักยภาพและสามารถปฏิบัติ
งานไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. ผูรับบริการของสถาบันอยุธยาศึกษามีความพึงพอใจในการบริหารจัดการและการใหบริการ สงผลใหมีผูใชบริการ
เพิ่มขึ้น
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
9.1.1 แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในหนวยงาน
9.1.2 ผูรับบริการของสถาบันอยุธยาศึกษามีความพึงพอใจในการบริหารจัดการและการใหบริการ
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบบันทึกขอมูลนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย
9.3.2 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินในการเขารวมกิจกรรม
9.3.3 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสรุปผลการประเมินผูเขารวมประชุม

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
162446210500 โครงการพัฒนาหองศูนยขอมูลสถาบันอยุธยาศึกษา
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
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ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ:
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทาเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:
4.9 อนุรักษ สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
ประชาชนไดรับความรูความเขาใจ มีความตระหนักรวมอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ไทย
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ปลูกฝงคานิยมใหนิสติ นักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปญญา ทองถิ่นและอนุรักษทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
ผลผลิต:
ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จตาม
1.จํานวนโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม
ผลผลิต:
2.จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม
3.โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ
4.โครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามระยะเวลา
งบประมาณหมวดรายจาย:
งบ บกศ.
วงเงินงบประมาณ:
100,000 บาท
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:
สถาบันอยุธยาศึกษา

1. หลักการและเหตุผล
สถาบั น อยุ ธ ยาศึ ก ษาเป น หน ว ยงานในสั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ที่ มี พั น ธกิ จ ใน
ดานการศึกษาคนควา และใหบริการทางวิชาการดานอยุธยาศึกษา อันประกอบดวย ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปญญาทองถิ่น การทองเที่ยว และการอนุรักษสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถาบัน
อยุธยาศึกษา นอกจากจะเปนที่ตั้งของสํานักงานผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ซึ่งจัดเปนสถานที่ทองเที่ยวทาง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแลว ภายในยังไดจัดใหบริการขอมูลทางดาน
เอกสารเกี่ยวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามพันธกิจดังกลาว โดยรวบรวมหนังสือ งานวิจัย และเอกสารทางวิชาการ
ที่มีเ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ จั งหวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยาในทุก ๆ ดาน ไวสํ าหรับ บริการนักศึกษาของมหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา รวมถึงผูสนใจทั่วไปไดศึกษาคนควาอยางเปนหมวดหมู และในปการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ ศูนยขอมูล
อยุธยาศึกษายังมีแผนที่จะพัฒนาระบบการสืบคนขอมูลใหสะดวกขึ้น รวมทั้งขยายการบริการขอมูลใหกวางขวางยิ่งขึ้น
อาทิ การบริการเอกสารจดหมายเหตุ การบริการกฤตภาคขาวหนังสือพิมพและบทความทางวิชาการ การบริการแผน
ที่ และภาพถายที่เกี่ยวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแตในอดีตจนปจจุบัน เปนตน
สถาบันอยุธยาศึกษา จึงมีความจําเปนในการปรับปรุงศูนยขอมูลดานอยุธยาศึกษา เพื่อใหสถาบันอยุธยา
ศึกษา มีความเพียบพรอมที่จะกาวไปสูการเปนศูนยกลางแหงการใหบริการดานขอมูล ขาวสาร และเอกสารทาง
วิชาการดานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยตรง เพื่อใหเกิดประโยชนอยางสูงสุดในการศึกษาคนควา
วิจั ย ตลอดจนการบู ร ณาการกั บ การเรี ย นการสอนและการวิ จั ย ดา นอยุ ธ ยาศึ ก ษาของนัก ศึ ก ษาและคณาจารย
มหาวิทยาลัย ราชภั ฏพระนครศรีอยุธ ยา และบุคคลทั่วไป นําไปสูความกาวหนาในการศึกษาคนควาทางวิชาการ
เกี่ยวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อันเปนนครประวัติศาสตรแหงชาติ ที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางในฐานะ
แหลงมรดกทางวัฒนธรรมของโลก
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2. วัตถุประสงค
1.เพื่ อปรั บ ปรุ งการให บ ริ การในศู น ย ขอมูล อยุ ธ ยาศึกษา ของสถาบั น อยุธ ยาศึก ษา ใหเปน ศูน ยคน คว า
องคความรูทางดานอยุธ ยาศึกษาโดยเฉพาะ แกนักศึ กษา และคณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ตลอดจนบุคคลทั่วไป
2.เพื่อตอบสนองพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา ในดานการศึกษาคนควา และใหบริการทางวิชาการดาน
อยุธยาศึกษา
3.เพื่อสงเสริมความกาวหนาในการศึกษาคนควาทางวิชาการเกี่ยวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อันเปนนคร
ประวัติศาสตรแหงชาติ ที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางในฐานะแหลงมรดกทางวัฒนธรรมของโลก
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ 28 จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดที่ 29 จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดที่ 30 โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ
ตัวชี้วัดที่ 31 โครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามระยะเวลา
 สกอ.
องคประกอบที่ 2 ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ 2.2 การสรางเอกลักษณของสถาบันอยุธยาศึกษา
องคประกอบที่ 4 ตัวบงชี้ 4.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาตามผลการประกันคุณภาพ
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่น
กลยุทธ 1 : เขาใจ
กลยุทธ 2 : ใกลชิด
กลยุทธ 3 : เปนที่พึ่งของสังคม
ยุทธศาสตรที่ 2 : เรงรัดแกไขปญหาสําคัญเรงดวน
กลยุทธ 5 : ดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ (QIP)
ยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนาพันธกิจที่เปนจุดเนน
กลยุทธ 9 : ชูการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร และเมืองมรดกโลก
ยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจ
กลยุทธ 14 :การทํานุบํารุง อนุรักษฟนฟู เผยแพร/แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ 15 : การสงเสริมและเผยแพรกิจกรรมตามพระราชดําริ
กลยุทธ 16 : การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ยุทธศาสตรที่ 7 : ปรับปรุงโครงสราง ระบบและกลไกรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ 25 : การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
4. เครือขายความรวมมือ
 มีเครือขาย
 มีเครือขายเดิม

1. นักศึกษา และคณาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
2. เครือขายทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
3. เครือขายนักวิชาการในทองถิ่นพระนครศรีอยุธยา
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 มีเครือขายเพิ่มขึ้น ไดแก
 ภายในประเทศ
1. เครือขายทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ
2. เครือขายภูมิปญญาและผูรูใหทองถิ่นตาง ๆ
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5. เปาหมาย
1. .เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
ปริมาณ หนวยนับ
1. จํานวนผูเขาใชบริการ
200
คน
2. เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ผูใชบริการมีความพึงพอใจในการใชบริการศูนยขอมูลอยุธยาศึกษา ไมนอยกวา รอยละ 85
2.2 ผูใชบริการมีไดรับขอมูลที่ตองการศึกษา และสามารถนําขอมูลนั้นไปใชประโยชนได ไมนอยกวา
รอยละ 85
3. เปาหมายเชิงเวลา
โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

รวมทุกไตรมาส

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 ครั้ง
100,000
100,000

1. กิจกรรม พัฒนาหองศูนยขอมูล
สถาบันอยุธยาศึกษา
รวมทั้งสิ้น
100,000
หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

100,000

-

-

-
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
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ปริมาณหนวยตอ
รวมเปนเงิน
อัตราตอหนวย
หมาย
รายการ
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
1 กิจกรรมพัฒนาหองศูนยขอมูลสถาบันอยุธยาศึกษา
100,000
งบลงทุน
26,390
1.1 คาครุภัณฑ
26,390
- ตูเก็บแบบ ขนาดไมต่ํา
26,390 บาท
26,390
กวา 1118x814x510 มม.
ผลิตจากเหล็กคุณภาพดี
ทนทาน แข็งแรง
จํานวน 2 ใบ พรอมขารอง
ตูใชเก็บแผนที่และ
ภาพถายทาง
ประวัติศาสตร
งบดําเนินงาน
73,610
1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
73,610
- จัดซื้อวัสดุ เชนหนังสือ
73,610
คาสําเนาหนังสือ วัสดุ
อุปกรณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
100,000
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ เฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมดียวกัน

ลํา
ดับ

ปริมาณรายการ

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.ศูนยขอมูลอยุธยาศึกษา ของสถาบันอยุธยาศึกษา กาวไปสูการเปนศูนยคนควาองคความรูทางดานอยุธยา
ศึกษาโดยเฉพาะ แกนักศึกษา และคณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และตลอดใหเปนที่ยอมรับใน
แวดวงนักวิชาการดานอยุธยาศึกษาของชาติ
2.สามารถตอบสนองพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา ในดานการศึกษาคนควา และใหบริการทางวิชาการ
ดานอยุธยาศึกษา
3.เปนการสงเสริมความกาวหนาในการศึกษาคนควาทางวิชาการเกี่ยวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อันเปน
นครประวัติศาสตรแหงชาติ ที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางในฐานะแหลงมรดกทางวัฒนธรรมของโลก
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
9.1.1 นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจทั่วไปมีความรูความเขาใจของผูใชบริการ ไมนอยกวา รอยละ 85
9.1.2 นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจทั่วไปมีความพึงพอใจของผูใชบริการ ไมนอยกวา รอยละ 85
9.1.3 นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจทั่วไปสามารถนําความรูไปใชของผูใชบริการ ไมนอยกวา รอยละ85
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9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบบันทึกขอมูลนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย
9.3.2 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินในการเขาใชบริการ
9.3.3 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสรุปผลการประเมินผูใชบริการ
โครงการพัฒนาหองศูนยขอมูลสถาบันอยุธยาศึกษา
รายละเอียดรายการคาครุภณ
ั ฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
ลําดับ
ที่

1.

รายการ

ตูเก็บแบบ

รวม

จํานวน/
หนวยนับ

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

1 ชุด

26,390

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
มาตรฐานฯ
เหตุจําเปน
26,390 1.ตูเก็บแบบขนาดไมต่ํากวา
1118x814x510 มม.
2.ผลิตจากเหล็กคุณภาพดี ทนทาน
แข็งแรง
3.จํานวน 2 ใบ พรอมขารองตู
4.ใชเก็บแผนที่และภาพถายทาง
ประวัติศาสตร
26,390

รวมเงิน
(บาท)
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162446210600 โครงการจัดซื้อครุภัณฑประจําสถาบันอยุธยาศึกษา เพื่อสงเสริมงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตรที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทาเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:
4.9 อนุรักษ สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
ประชาชนไดรับความรูความเขาใจ มีความตระหนักรวมอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ไทย
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ปลูกฝงคานิยมใหนิสติ นักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปญญา ทองถิ่นและอนุรักษ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
ผลผลิต:
ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:
1.จํานวนโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม
2.จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม
3.โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ
4.โครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามระยะเวลา
งบประมาณหมวดรายจาย:
งบดําเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
65,000 บาท
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:
สถาบันอยุธยาศึกษา

1. หลักการและเหตุผล
สถาบั น อยุ ธ ยาศึ ก ษา เป น หน ว ยงานของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ที่ มี บ ทบาทสํ า คั ญ
ในการเปนศูนยกลางการจัดการความรูดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สนับสนุนใหการศึกษาและผลิตบัณฑิตที่มี
สํานึกในความเปนไทย ตลอดจนการคนควาวิจัย และใหบริการทางวิชาการดานอยุธยาศึกษา สถาบันฯ จึงมีความ
จําเปนตองใชอุปกรณสําหรับสํานักงาน เชน เครื่องปริ้นเตอร แตเนื่องจากครุภัณฑเหลานี้มีอายุการใชงานมากกวา
6 ป จึงยอมมีการเสื่อมสภาพตามอายุการใชงาน อีกทั้งยังมีคุณสมบัติ หรือ มีเทคโนโลยี ที่ลาสมัย และมีความสามารถ
จํากัดหลายประการ ไมสอดรับกับความตองการใชงานของสํานักงานในกาลปจจุบัน จึงสมควรที่จะจัดซื้อครุภัณฑ
มาทดแทนครุภัณฑเดิมที่เสื่อมสภาพและลาสมัย ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษามีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อทดแทนเครื่องปริ้นเตอรที่มีอายุการใชงานเกินกวา 6 ป ที่ชํารุดและเสื่อมสภาพ
2. เพื่อใหมีครุภัณฑ เพียงพอตอการใชงาน
3. เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ ความสะดวก รวดเร็ ว ในการให บ ริ ก ารทางวิ ช าการและข อ มู ล สารสนเทศ
แกบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ 28
ตัวชี้วัดที่ 29
ตัวชี้วัดที่ 30
ตัวชี้วัดที่ 31

จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ
โครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามระยะเวลา
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 สกอ.
องคประกอบที่ 2 ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ 2.2 การสรางเอกลักษณของสถาบันอยุธยาศึกษา
องคประกอบที่ 4 ตัวบงชี้ 4.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาตามผลการประกันคุณภาพ
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่น
กลยุทธ 1 : เขาใจ
กลยุทธ 2 : ใกลชิด
กลยุทธ 3 : เปนที่พึ่งของสังคม
ยุทธศาสตรที่ 2 : เรงรัดแกไขปญหาสําคัญเรงดวน
กลยุทธ 5 : ดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ (QIP)
ยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนาพันธกิจที่เปนจุดเนน
กลยุทธ 9 : ชูการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร และเมืองมรดกโลก
ยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจ
กลยุทธ 14 :การทํานุบํารุง อนุรักษฟนฟู เผยแพร/แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ 15 : การสงเสริมและเผยแพรกิจกรรมตามพระราชดําริ
กลยุทธ 16 : การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ยุทธศาสตรที่ 7 : ปรับปรุงโครงสราง ระบบและกลไกรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ 25 : การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1. เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
ปริมาณ หนวยนับ
1 เครื่องปริ้นเตอร
1
เครื่อง
2. เปาหมายเชิงคุณภาพ
ครุภัณฑที่มีคุณภาพและใชในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษา
3. เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.59) เบิกจายรอยละ 100 เปนเงิน 65,000 บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ

กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อครุภัณฑประจํา 1เครื่อง
สถาบันอยุธยาศึกษา เพื่อสงเสริม
งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
รวมทั้งสิ้น
1 เครื่อง
หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน 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.)
งบประมาณ
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ
65,000
1 ครั้ง
65,000
65,000

1 ครั้ง

65,000

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ

| 534

ปริมาณหนวยตอ
รวมเปน
อัตราตอหนวย
รายการ
ลํา
เงิน
หมาย
รายการ
ดับ
งบประมา เหตุ
หนวยๆ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ
อัตรา หนวย
ณ(บาท)
ละ
1 กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อครุภัณฑประจํา สถาบันอยุธยาศึกษา เพื่อสงเสริมงานทํานุบํารุง
65,000
ศิลปวัฒนธรรม
งบดําเนินงาน
65,000
1.1 คาครุภัณฑ
65,000
- เครื่องปริ้นเตอร
1
เครื่อง 65,000
65,000
รวม
65,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
65,000
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
ปริมาณรายการ

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. มีเครื่องปริ้นเตอรที่ทันสมัยและรองรับการเปลี่ยนแปลงทางดานซอฟทแวร
2. มีครุภัณฑประจําสํานักงานที่มีประสิทธิภาพในการใชงานสํานักฯ มีการบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ
3. การให บ ริ ก ารทางวิ ช าการและข อ มู ล สารสนเทศแก บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และประชาชนทั่ ว ไปมี
ประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
9.1.1 มีเครื่องปริ้นเตอรใชในการบริหารสํานักงาน
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบบันทึกขอมูลนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย
9.3.2 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินในการเขารวมกิจกรรม
9.3.3 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสรุปผลการประเมินผูเขารวมประชุม
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โครงการจัดซื้อครุภัณฑประจําสถาบันอยุธยาศึกษา เพื่อสงเสริมงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
รายละเอียดรายการคาครุภณ
ั ฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
ราคาตอ
มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
ลําดับ
จํานวน/
รวมเงิน
รายการ
หนวย
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
ที่
หนวยนับ
(บาท)
(บาท)
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
มาตรฐานฯ
เหตุจําเปน
1.
เครื่องปริ้นเตอร
1 เครื่อง 65,000 65,000 1. ความเร็วในการพิมพขาว-ดํา ไมต่ํากวา
30 ppm , สี 30 ppm
2. เครื่องพิมพสีระบบ LED ความละเอียด
ไมต่ํากวา 1200 x 600 dpi
3. รองรับกระดาษหนา 220 แกรม
พิมพกระดาษยาว 1.32 ม.
4.พิมพกลับหนาอัตโนมัติ Duplex
5. เครื่องพิมพระบบเลเซอรสี รองรับการ
พิมพผานเน็ตเวิรคและพิมพกระดาษขนาด
A3 และ A4
รวม
65,000
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162446210700 โครงการนิทรรศการศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ 1
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการใหม คือ โครงการที่จัดทําขึ้นใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ
ภายในปเดียว
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ:
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตรที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทาเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:
4.9 อนุรักษ สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
ประชาชนไดรับความรูความเขาใจ มีความตระหนักรวมอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ไทย
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ปลูกฝงคานิยมใหนิสติ นักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปญญา ทองถิ่นและอนุรักษทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
ผลผลิต:
ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จตาม
1.จํานวนโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม
2.จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม
ผลผลิต:
3.โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ
4.โครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามระยะเวลา
งบประมาณหมวดรายจาย:
งบดําเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
10,000 บาท
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:
สถาบันอยุธยาศึกษา

1. หลักการและเหตุผล
หอศิลปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนสวนราชการอยูภายใตการดูแลของสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดตั้งขึ้นเพื่อเปนศูนยกลางรวบรวมถายทอดนําเสนอเผยแพรและอนุรักษงานศิลปะแกครู
นักเรียน นักศึกษา และผูที่สนใจทั่วไป โดยมีเปาหมายใหเปนศูนยกลางการรวบรวมผลงานศิลปะ อาทิ งานจิตรกรรม
ประติมากรรม หัตถศิลปพื้นบาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับศิลปะและวัฒนธรรมอันทรงคุณคา
ทั้งนี้เพื่ อเปน การเผยแพรองคความรู ทักษะและผลงานทางศิลปะ ใหกับเด็ก เยาวชน ครูผูส อนศิล ปะและ
ผูที่สนใจโดยทั่วไป จึงเห็นสมควรจัดโครงการนิทรรศการศิลปะ และวัฒนธรรมอยุธยา เพื่อเปนการเผยแพรงานศิลปะ
และวัฒนธรรมอยุธยาตอไป
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนการรวบรวมและเผยแพรผลงานทางศิลปะ และวัฒนธรรมอยุธยาแกเด็ก เยาวชน ครูผูสอนศิลปะ
และผูที่สนใจโดยทั่วไป
2. เพื่อสงเสริมหอศิลปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในสังกัดสถาบันอยุธยาศึกษาในฐานะศูนยทองเที่ยวทาง
วัฒนธรรมใหมีความทันสมัยดานเนื้อหานิทรรศการ และตอบสนองประโยชนดานการทองเที่ยวอยางชัดเจน
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ 28
ตัวชี้วัดที่ 29
ตัวชี้วัดที่ 30
ตัวชี้วัดที่ 31

จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ
โครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามระยะเวลา
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 สกอ.
องคประกอบที่ 2 ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ 2.2 การสรางเอกลักษณของสถาบันอยุธยาศึกษา
องคประกอบที่ 4 ตัวบงชี้ 4.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาตามผลการประกันคุณภาพ
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่น
กลยุทธ 1 : เขาใจ
กลยุทธ 2 : ใกลชิด
กลยุทธ 3 : เปนที่พึ่งของสังคม
ยุทธศาสตรที่ 2 : เรงรัดแกไขปญหาสําคัญเรงดวน
กลยุทธ 5 : ดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ (QIP)
ยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนาพันธกิจที่เปนจุดเนน
กลยุทธ 9 : ชูการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร และเมืองมรดกโลก
ยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจ
กลยุทธ 14 :การทํานุบํารุง อนุรักษฟนฟู เผยแพร/แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ 15 : การสงเสริมและเผยแพรกิจกรรมตามพระราชดําริ
กลยุทธ 16 : การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ยุทธศาสตรที่ 7 : ปรับปรุงโครงสราง ระบบและกลไกรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ 25 : การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1. เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1.1 จัดทํานิทรรศการศิลปะ และวัฒนธรรมอยุธยา

ปริมาณ
1

หนวยนับ
ชุด

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1. สถาบันอยุธยาศึกษามีผลความพึงพอใจตอผูรับบริการไมนอยกวารอยละ 85
2.2. ระดับคะแนนตามตัวบงชี้ตามองคประกอบที่ 2 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไมนอยกวา 5 คะแนน
2.3. ดําเนินกิจกรรมโดยมีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2.4. ดําเนินการกิจกรรมโดยมีระบบและกลไกการเงินและเงินและงบประมาณ
2.5. ดําเนินกิจกรรมโดยเปนสวนหนึ่งของระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
2.6. การเบิกจายเงินงบประมาณภาพรวมเปนไปตามแผน
2.7. มีการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
2.8. ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัดอยูในระดับดีขึ้นไป
3. เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ 100 เปนเงิน 10,000 บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
กิจกรรม นิทรรศการศิลปะ และวัฒนธรรม
อยุธยา ครั้งที่ 1
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง

10,000
10,000

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

10,000

10,000

2559

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ

-

-

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
ปริมาณรายการ

กิจกรรม นิทรรศการศิลปะ และวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ 1
งบดําเนินงาน
1.1 คาใชสอยและวัสดุ
- คาจางทําปายประชาสัมพันธ 1 รายการๆละ 2
- วัสดุ อุปกรณในการจัด
1-10 รายการ
นิทรรศการ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

ผืนๆละ
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อัตรา

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
หนวย (บาท)

800

บาท

อัตราตอหนวย

10,000
10,000
10,000
1,600
8,400
10,000

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดแหลงขอมูลเพื่อการรวบรวมและเผยแพร ผลงานทางศิลปะ และวัฒ นธรรมอยุธยาแกเด็ก เยาวชน
ครูผูสอนศิลปะ และผูที่สนใจโดยทั่วไป
2. ได ส ง เสริ มหอศิ ล ป จั งหวั ดพระนครศรี อ ยุธ ยา ในสัง กัด สถาบัน อยุธ ยาศึ กษาในฐานะศู น ย ทอ งเที่ ย ว
ทางวัฒนธรรมที่มีความทันสมัยดานเนื้อหานิทรรศการ และตอบสนองประโยชนดานการทองเที่ยวอยางชัดเจน
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
9.1.1 นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจทั่วไปมีความรูความเขาใจของผูเขารวมอบรมไมนอยกวา
รอยละ 85
9.1.2 นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจทั่วไปมีความพึงพอใจของผูเขารวมอบรมไมนอยกวา รอยละ 85
9.1.3 นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจทั่วไปสามารถนําความรูไปใชของผูเขารวมอบรมไมนอยกวา
รอยละ 85
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบบันทึกขอมูลนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย
9.3.2 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินในการเขารวมกิจกรรม
9.3.3 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสรุปผลการประเมินผูเขารวมประชุม
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162446210800 โครงการนิทรรศการศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ 2
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการใหม คือ โครงการที่จัดทําขึ้นใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ
ภายในปเดียว
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ:
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตรที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทาเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:
4.9 อนุรักษ สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
ประชาชนไดรับความรูความเขาใจ มีความตระหนักรวมอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ไทย
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ปลูกฝงคานิยมใหนิสติ นักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปญญา ทองถิ่นและอนุรักษทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
ผลผลิต:
ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จตาม
1.จํานวนโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม
ผลผลิต:
2.จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม
3.โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ
4.โครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามระยะเวลา
งบประมาณหมวดรายจาย:
งบดําเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
10,000 บาท
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:
สถาบันอยุธยาศึกษา

1. หลักการและเหตุผล
หอศิลปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนสวนราชการอยูภายใตการดูแลของสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดตั้งขึ้นเพื่อเปนศูนยกลางรวบรวมถายทอดนําเสนอเผยแพรและอนุรักษงานศิลปะแกครู
นักเรียน นักศึกษา และผูที่สนใจทั่วไป โดยมีเปาหมายใหเปนศูนยกลางการรวบรวมผลงานศิลปะ อาทิ งานจิตรกรรม
ประติมากรรม หัตถศิลปพื้นบาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับศิลปะและวัฒนธรรมอันทรงคุณคา
ทั้งนี้เพื่ อเปน การเผยแพรองคความรู ทักษะและผลงานทางศิลปะ ใหกับเด็ก เยาวชน ครูผูส อนศิล ปะและ
ผูที่สนใจโดยทั่วไป จึงเห็นสมควรจัดโครงการนิทรรศการศิลปะ และวัฒนธรรมอยุธยา เพื่อเปนการเผยแพรงานศิลปะ
และวัฒนธรรมอยุธยาตอไป
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนการรวบรวมและเผยแพรผลงานทางศิลปะ และวัฒนธรรมอยุธยาแกเด็ก เยาวชน ครูผูสอนศิลปะ
และผูที่สนใจโดยทั่วไป
2. เพื่อสงเสริมหอศิลปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในสังกัดสถาบันอยุธยาศึกษาในฐานะศูนยทองเที่ยวทาง
วัฒนธรรมใหมีความทันสมัยดานเนื้อหานิทรรศการ และตอบสนองประโยชนดานการทองเที่ยวอยางชัดเจน
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ 28
ตัวชี้วัดที่ 29
ตัวชี้วัดที่ 30
ตัวชี้วัดที่ 31

จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ
โครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามระยะเวลา
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 สกอ.
องคประกอบที่ 2 ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ 2.2 การสรางเอกลักษณของสถาบันอยุธยาศึกษา
องคประกอบที่ 4 ตัวบงชี้ 4.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาตามผลการประกันคุณภาพ
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่น
กลยุทธ 1 : เขาใจ
กลยุทธ 2 : ใกลชิด
กลยุทธ 3 : เปนที่พึ่งของสังคม
ยุทธศาสตรที่ 2 : เรงรัดแกไขปญหาสําคัญเรงดวน
กลยุทธ 5 : ดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ (QIP)
ยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนาพันธกิจที่เปนจุดเนน
กลยุทธ 9 : ชูการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร และเมืองมรดกโลก
ยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจ
กลยุทธ 14 :การทํานุบํารุง อนุรักษฟนฟู เผยแพร/แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ 15 : การสงเสริมและเผยแพรกิจกรรมตามพระราชดําริ
กลยุทธ 16 : การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ยุทธศาสตรที่ 7 : ปรับปรุงโครงสราง ระบบและกลไกรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ 25 : การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1. เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1.1 จัดทํานิทรรศการศิลปะ และวัฒนธรรมอยุธยา

ปริมาณ
1

หนวยนับ
ชุด

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1. สถาบันอยุธยาศึกษามีผลความพึงพอใจตอผูรับบริการไมนอยกวารอยละ 85
2.2. ระดับคะแนนตามตัวบงชี้ตามองคประกอบที่ 2 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไมนอยกวา 5 คะแนน
2.3. ดําเนินกิจกรรมโดยมีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2.4. ดําเนินการกิจกรรมโดยมีระบบและกลไกการเงินและเงินและงบประมาณ
2.5. ดําเนินกิจกรรมโดยเปนสวนหนึ่งของระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
2.6. การเบิกจายเงินงบประมาณภาพรวมเปนไปตามแผน
2.7. มีการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
2.8. ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัดอยูในระดับดีขึ้นไป
3. เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ 100 เปนเงิน 10,000 บาท

แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

| 542

6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
กิจกรรม นิทรรศการศิลปะ และวัฒนธรรม
อยุธยา ครั้งที่ 2
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง

10,000
10,000

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

-

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

-

2559

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ

10,000

10,000

-
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
ปริมาณรายการ
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รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
หนวย (บาท)

อัตราตอหนวย
อัตรา

โครงการ นิทรรศการศิลปะ และวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ 2
งบดําเนินงาน
1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาจางทําปายประชาสัมพันธ 1 รายการๆละ 2
ผืนๆละ
800 บาท
- วัสดุ อุปกรณในการจัด
1-10 รายการ
นิทรรศการ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ เฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน

10,000
10,000
10,000
1,600
8,400
10,000

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดแหลงขอมูลเพื่อการรวบรวมและเผยแพร ผลงานทางศิลปะ และวัฒ นธรรมอยุธยาแกเด็ก เยาวชน
ครูผูสอนศิลปะ และผูที่สนใจโดยทั่วไป
2. ได ส ง เสริ มหอศิ ล ป จั งหวั ดพระนครศรี อ ยุธ ยา ในสัง กัด สถาบัน อยุธ ยาศึ กษาในฐานะศู น ย ทอ งเที่ ย ว
ทางวัฒนธรรมที่มีความทันสมัยดานเนื้อหานิทรรศการ และตอบสนองประโยชนดานการทองเที่ยวอยางชัดเจน
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
9.1.1 นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจทั่วไปมีความรูความเขาใจของผูเขารวมอบรมไมนอยกวา
รอยละ 85
9.1.2 นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจทั่วไปมีความพึงพอใจของผูเขารวมอบรมไมนอยกวา รอยละ 85
9.1.3 นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจทั่วไปสามารถนําความรูไปใชของผูเขารวมอบรมไมนอยกวา
รอยละ 85
9.3 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบบันทึกขอมูลนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย
9.3.2 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินในการเขารวมกิจกรรม
9.3.3 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสรุปผลการประเมินผูเขารวมประชุม
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162446210900 โครงการนิทรรศการศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ 3
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการใหม คือ โครงการที่จัดทําขึ้นใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ
ภายในปเดียว
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ:
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตรที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทาเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:
4.9 อนุรักษ สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
ประชาชนไดรับความรูความเขาใจ มีความตระหนักรวมอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ไทย
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ปลูกฝงคานิยมใหนิสติ นักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปญญา ทองถิ่นและอนุรักษทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
ผลผลิต:
ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จตาม
1.จํานวนโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม
2.จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม
ผลผลิต:
3.โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ
4.โครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามระยะเวลา
งบประมาณหมวดรายจาย:
งบดําเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
10,000 บาท
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:
สถาบันอยุธยาศึกษา

1. หลักการและเหตุผล
หอศิลปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนสวนราชการอยูภายใตการดูแลของสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดตั้งขึ้นเพื่อเปนศูนยกลางรวบรวมถายทอดนําเสนอเผยแพรและอนุรักษงานศิลปะแกครู
นักเรียน นักศึกษา และผูที่สนใจทั่วไป โดยมีเปาหมายใหเปนศูนยกลางการรวบรวมผลงานศิลปะ อาทิ งานจิตรกรรม
ประติมากรรม หัตถศิลปพื้นบาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับศิลปะและวัฒนธรรมอันทรงคุณคา
ทั้งนี้เพื่ อเปน การเผยแพรองคความรู ทักษะและผลงานทางศิลปะ ใหกับเด็ก เยาวชน ครูผูส อนศิล ปะและ
ผูที่สนใจโดยทั่วไป จึงเห็นสมควรจัดโครงการนิทรรศการศิลปะ และวัฒนธรรมอยุธยา เพื่อเปนการเผยแพรงานศิลปะ
และวัฒนธรรมอยุธยาตอไป
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนการรวบรวมและเผยแพรผลงานทางศิลปะ และวัฒนธรรมอยุธยาแกเด็ก เยาวชน ครูผูสอนศิลปะ
และผูที่สนใจโดยทั่วไป
2. เพื่อสงเสริมหอศิลปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในสังกัดสถาบันอยุธยาศึกษาในฐานะศูนยทองเที่ยวทาง
วัฒนธรรมใหมีความทันสมัยดานเนื้อหานิทรรศการ และตอบสนองประโยชนดานการทองเที่ยวอยางชัดเจน
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ 28
ตัวชี้วัดที่ 29
ตัวชี้วัดที่ 30
ตัวชี้วัดที่ 31

จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ
โครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามระยะเวลา
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 สกอ.
องคประกอบที่ 2 ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ 2.2 การสรางเอกลักษณของสถาบันอยุธยาศึกษา
องคประกอบที่ 4 ตัวบงชี้ 4.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาตามผลการประกันคุณภาพ
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่น
กลยุทธ 1 : เขาใจ
กลยุทธ 2 : ใกลชิด
กลยุทธ 3 : เปนที่พึ่งของสังคม
ยุทธศาสตรที่ 2 : เรงรัดแกไขปญหาสําคัญเรงดวน
กลยุทธ 5 : ดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ (QIP)
ยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนาพันธกิจที่เปนจุดเนน
กลยุทธ 9 : ชูการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร และเมืองมรดกโลก
ยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจ
กลยุทธ 14 :การทํานุบํารุง อนุรักษฟนฟู เผยแพร/แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ 15 : การสงเสริมและเผยแพรกิจกรรมตามพระราชดําริ
กลยุทธ 16 : การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ยุทธศาสตรที่ 7 : ปรับปรุงโครงสราง ระบบและกลไกรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ 25 : การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1. เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1.1 จัดทํานิทรรศการศิลปะ และวัฒนธรรมอยุธยา

ปริมาณ
1

หนวยนับ
ชุด

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1. สถาบันอยุธยาศึกษามีผลความพึงพอใจตอผูรับบริการไมนอยกวารอยละ 85
2.2. ระดับคะแนนตามตัวบงชี้ตามองคประกอบที่ 2 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไมนอยกวา 5 คะแนน
2.3. ดําเนินกิจกรรมโดยมีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2.4. ดําเนินการกิจกรรมโดยมีระบบและกลไกการเงินและเงินและงบประมาณ
2.5. ดําเนินกิจกรรมโดยเปนสวนหนึ่งของระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
2.6. การเบิกจายเงินงบประมาณภาพรวมเปนไปตามแผน
2.7. มีการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
2.8. ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัดอยูในระดับดีขึ้นไป
3. เปาหมายเชิงเวลา
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ 100 เปนเงิน 10,000 บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
กิจกรรม นิทรรศการศิลปะ และวัฒนธรรม
อยุธยา ครั้งที่ 3
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง

10,000
10,000

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

-

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

-

2559

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ

10,000

-

10,000
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
ปริมาณรายการ

กิจกรรรมนิทรรศการศิลปะ และวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ 3
งบดําเนินงาน
1.1 คาใชสอยและวัสดุ
- คาจางทําปายประชาสัมพันธ 1 รายการๆละ 2
- วัสดุ อุปกรณในการจัด
1-10 รายการ
นิทรรศการ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

ผืนๆละ
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อัตรา

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
หนวย (บาท)

800

บาท

อัตราตอหนวย

10,000
10,000
10,000
1,600
8,400
10,000

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดแหลงขอมูลเพื่อการรวบรวมและเผยแพร ผลงานทางศิลปะ และวัฒ นธรรมอยุธยาแกเด็ก เยาวชน
ครูผูสอนศิลปะ และผูที่สนใจโดยทั่วไป
2. ได ส ง เสริ มหอศิ ล ป จั งหวั ดพระนครศรี อ ยุธ ยา ในสัง กัด สถาบัน อยุธ ยาศึ กษาในฐานะศู น ย ทอ งเที่ ย ว
ทางวัฒนธรรมที่มีความทันสมัยดานเนื้อหานิทรรศการ และตอบสนองประโยชนดานการทองเที่ยวอยางชัดเจน
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
9.1.1 นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจทั่วไปมีความรูความเขาใจของผูเขารวมอบรมไมนอยกวา
รอยละ 85
9.1.2 นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจทั่วไปมีความพึงพอใจของผูเขารวมอบรมไมนอยกวา รอยละ 85
9.1.3 นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจทั่วไปสามารถนําความรูไปใชของผูเขารวมอบรมไมนอยกวา
รอยละ 85
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบบันทึกขอมูลนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย
9.3.2 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินในการเขารวมกิจกรรม
9.3.3 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสรุปผลการประเมินผูเขารวมประชุม
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ยุทธศาสตรที่ 6 : การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
แผนงาน 6.1 : แผนงานสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดองคความรู
106000 สถาบันวิจัยและพัฒนา
162657211000 โครงการบริหารงานสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรร
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
งบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
6.1 การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: มีผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่ไดรับการเผยแพร นําไปใชประโยชนหรือตอยอดใน
เชิงพาณิชย
เปาหมายการใหบริการ
เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถายทอดองคความรูและสรางนวัตกรรมที่นําไปสูการ
หนวยงาน:
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นและประเทศ
ผลผลิต:
ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนโครงการวิจัย
2. จํานวนโครงการวิจัยที่แลวเสร็จ
3. จํานวนผลงานวิจัยเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด
4. โครงการวิจัยแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
งบประมาณหมวดรายจาย:
งบดําเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
408,700 บาท
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:
หนวยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูรับผิดชอบ : ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
1. หลักการและเหตุผล
สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนสวนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวน
ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2549 มีวัตถุประสงคของการจัดตั้ง เพื่อการสนับสนุน สงเสริม
การวิจัยของคณาจารย และการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน ศึกษา วิจัย ใหไดองคความรูในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในทุกดาน รวมถึงการวิจัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นสนับสนุนการใหบริการวิชาการ การจัดทําหลักสูตรระยะ
สั้น และระยะยาว แกครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน และจัดการศึกษาใน
หลักสูตรที่เปนสหวิทยากรแกครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูสนใจทั่วไป
การบริหารจัดการของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อใหการดําเนินการตามวัตถุประสงคนั้น มีความจําเปนเปน
อยางยิ่งที่จะตองใชงบประมาณไปในการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน ติดตอประสานงานทั้งทาง
โทรศัพทและทางไปรษณียรวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ในดานตาง ๆ เพื่อ
ตอบสนองเปาประสงคของการปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ
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2. วัตถุประสงค
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1. เพื่อใชในการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา
2. เพื่อใชในการพัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนาตามพันธกิจของสถาบันวิจยั และ
พัฒนา
3. เพื่อสงเสริมการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อสงเสริมใหผูรับบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนาพึงพอพอใจตอระบบการบริหารจัดการและการ
ใหบริการ
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สกอ.
องคประกอบที่ 1
ตัวบงชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจ
กลยุทธ 3 เปนที่พึ่งของสังคม
กลยุทธที่ 16 การประกันคุณภาพการศึกษา
เปาประสงค 1 พัฒนาบุคลากรและหนวยงานของมหาวิทยาลัยเปนที่พึ่งของชุมชนทองถิ่น
เปาประสงคที่ 1 มีระบบและกลไกในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ความพึงพอใจของผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1 จัดหาวัสดุสํานักงานตามวัตถุประสงค
2 จายคาสาธารณูปโภคของสถาบันวิจัยและพัฒนา
3 ใชในการสงบุคลากรเขารับการอบรม พัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน การประชุมวิชาการ การไปนําเสนอผลงาน ประชุมตาม
หนังสือเชิญจากหนวยงานตางๆ ตามพันธกิจ ไมนอยกวา
4 จัดประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา
5 ประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา
6 ประชุมบุคลากรดานงานประกันคุณภาพ
7 เชิดชูเกียรตินักวิจัย
8 ประชุมสรางเครือขายกลุมศรีอยุธยา

ปริมาณ หนวยนับ
8
ครัง้
12 เดือน
6
ครั้ง
25
12
12
1
5

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
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2. เปาหมายเชิงคุณภาพ
1.สถาบันวิจัยและพัฒนามีการบริหารจัดการภายในอยางเปนระบบ
2.ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาไดรับบริการในการจัดหาวัสดุ-อุปกรณในการ
ทํางาน
3.ผูรับบริการจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มีความพึงพอใจตอบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา
4.โครงการ/กิจกรรมดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลา
3. เปาหมายเชิงเวลา

 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ

14.93
23.90
33.35
27.82

เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน

61,020 บาท
97,685 บาท
136,310 บาท
113,685บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1
2
3

4
5
6
7
8

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
จัดหาวัสดุสํานักงานตามวัตถุประสงค
จายคาสาธารณูปโภคของสถาบันวิจัยและพัฒนา
ใชในการสงบุคลากรเขารับการอบรม พัฒนาศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน การประชุมวิชาการ การไปนําเสนอผลงาน
ประชุมตามหนังสือเชิญจากหนวยงานตางๆ ตามพันธกิจ
ไมนอยกวา
จัดประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประชุมบุคลากรดานงานประกันคุณภาพ
เชิดชูเกียรตินักวิจยั
การสรางเครือขายกลุมศรีอยุธยา
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส

2558
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2559

25

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
107,965
1
25,000
2
25,000
2
30,000
1
27,965
2
3,000
3
3,000
2
3,000
3
2,000
11,000
200,000
5
20,000
5
50,000
10
80,000
5
50,000

6
12
12
1
5
77

39,990
5,460
5,460
20,700
18,125
408,700

ปริมาณ งบประมาณ
6
10

1
3
3

6,665
1,365
1,365

2
3
3

13,330
1,365
1,365

2
3
3

13,330
1,365
1,365

1
16

3,625
61,020

1
19

3,625
97,685

2

7,250
136,310

24

1
3
3
1
1
18

6,665
1,365
1,365
20,700
3,625
113,685
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1

2

3

4

5
6
7

8
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ปริมาณหนวยตอ
รวมเปนเงิน
อัตราตอหนวย
หมาย
รายการ
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย (บาท)
จัดหาวัสดุสํานักงานตามวัตถุประสงค
107,965
1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
107,965
-คาซอมเครื่องถายเอกสาร
10,000
-คาลางเครื่องปรับอากาศ
10,000
-คาวัสดุสาํ นักงาน
77,965
-คาถายเอกสาร
10,000
จายคาสาธารณูปโภคของสถาบันวิจัยและพัฒนา
11,000
2.1 คาสาธารณูปโภค
11,000
-คาโทรศัพท
8,000
-คาแสตมป
3,000
ใชในการสงบุคลากรเขารับการอบรม พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน การประชุมวิชาการ การไป
200,000
นําเสนอผลงาน ประชุมตามหนังสือเชิญจากหนวยงานตางๆ ตามพันธกิจ
3.1 คาใชสอย
200,000
-คาลงทะเบียนเขารับการอบรม
37,900
-คาเบี้ยเลี้ยง
26,050
-คาที่พัก
50,000
-คาเสื่อมราคารถยนต
5,000
-คาทางดวน
5,000
-คาเชาเหมารถ
26,050
-คาน้ํามัน
50,000
จัดประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา
39,990
4.1 คาตอบแทน
24,000
-คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
6
ครั้ง ๆ ละ
4
คน ๆ ละ 1,000 บาท
24,000
4.2 คาใชสอย
15,990
-คาอาหารวางและเครื่องดืม่
6
ครั้ง ๆ ละ
19
คน ๆ ละ
35
บาท
3,990
-คาพาหนะในการเดินทาง
6
ครั้ง ๆ ละ
2
คน ๆ ละ
1,000 บาท
12,000
ประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา
5,460
5.1 คาใชสอย
5,460
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
12 ครั้ง ๆ ละ
13
คน ๆ ละ
35
บาท
5,460
ประชุมบุคลากรดานงานประกันคุณภาพ
5,460
6.1 คาใชสอย
5,460
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
12 ครั้ง ๆ ละ
13
คน ๆ ละ
35
บาท
5,460
เชิดชูเกียรตินักวิจัย
20,700
7.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
20,700
-คาจัดทําโลรางวัล
19,000
-คาวัสดุ
1,700
ประชุมการสรางเครือขายกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 1
3,625
8.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
3,625
- คาอาหารวาง
25
คน ๆละ
1
มื้อ ๆ ละ
35 บาท
875
- คาอาหาร
25 คน ๆ ละ
1
มื้อ ๆ ละ
70 บาท
1,750
ปริมาณรายการ
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ลํา
ดับ

รายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
ปริมาณรายการ

- คาถายเอกสาร
9 ประชุมการสรางเครือขายกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 2
9.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาอาหารวาง
25
คน ๆละ
- คาอาหาร
25 คน ๆ ละ
- คาถายเอกสาร
10 ประชุมการสรางเครือขายกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 3
10.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาอาหารวาง
25
คน ๆละ
- คาอาหาร
25 คน ๆ ละ
- คาถายเอกสาร
11 ประชุมการสรางเครือขายกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 4
11.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาอาหารวาง
25
คน ๆละ
- คาอาหาร
25 คน ๆ ละ
- คาถายเอกสาร
12 ประชุมการสรางเครือขายกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 5
12.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาอาหารวาง
25
คน ๆละ
- คาอาหาร
25 คน ๆ ละ
- คาถายเอกสาร

อัตราตอหนวย
อัตรา

หนวย

1
1

มื้อ ๆ ละ
มื้อ ๆ ละ

35 บาท
70 บาท

1
1

มื้อ ๆ ละ
มื้อ ๆ ละ

35 บาท
70 บาท

1
1

มื้อ ๆ ละ
มือ้ ๆ ละ

35 บาท
70 บาท

1
1

มื้อ ๆ ละ
มื้อ ๆ ละ

35 บาท
70 บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน
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รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
1,000
3,625
3,625
875
1,750
1,000
3,625
3,625
875
1,750
1,000
3,625
3,625
875
1,750
1,000
3,625
3,625
875
1,750
1,000

408,700

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.ผูไดรับบริการจากสถาบันวิจัยและพัฒนาไดรับความสะดวกจากการบริการ
2.สถาบันวิจัยและพัฒนา ยกระดับประสิทธิภาพการใหบริการโดยมีชองทางและวิธีการใหบริการที่หลากหลาย
3.สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบและกลไกการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 เบิกจายทันตามไตรมาสที่กําหนด
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบ รายงานการเบิกจายรายไตรมาส
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162657211100 โครงการตําราวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 111 ปของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 โครงการตอเนื่องจากปที่แลว คือ โครงการที่มีลักษณะตอเนื่องจากปที่ผานมา
 งบ บ.กศ.
อาจเปนโครงการที่ไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดียว
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรร
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
งบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
6.1 การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: มีผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่ไดรับการเผยแพร นําไปใชประโยชนหรือตอยอดใน
เชิงพาณิชย
เปาหมายการใหบริการ
เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถายทอดองคความรูและสรางนวัตกรรมที่นําไปสูการ
หนวยงาน:
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นและประเทศ
ผลผลิต:
ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนโครงการวิจัย
2. จํานวนโครงการวิจัยที่แลวเสร็จ
3. จํานวนผลงานวิจัยเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด
4. โครงการวิจัยแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
งบประมาณหมวดรายจาย:
งบเงินอุดหนุน
วงเงินงบประมาณ:
100,000 บาท
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:
หนวยงาน :สถาบันวิจัยและพัฒนา ผูรับผิดชอบ : ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา
1. หลักการและเหตุผล
ดวยในป พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจะครบรอบ 111 ป และสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
มาตรา 7 กําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่เสริมสรางพลังปญญาของ
แผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถิ่น มีหนาที่ ตามมาตรา 8 ในการแสวงหาความจริงเพื่อสูความ
เป น เลิ ศทางวิ ช าการ บนพื้ น ฐานภู มิป ญ ญาท องถิ่น ภู มิปญ ญาไทยและภู มิปญ ญาสากล ผลิ ตบัณฑิ ตที่มีค วามรู คู
คุณธรรม มีความรักผูกพันตอทองถิ่น รวมถึงหนาที่ในการการผลิตผลงานวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงจัดโครงการตําราวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 111 ปของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และครบรอบ 111 ปของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยรวบรวมองคความรู ที่ไดจากการศึกษาคนควาของนักวิจัย อาจารย บุคลากรในมหาวิทยาลัย
เพื่อเปนแหลงขอมูลสําหรับในการใชในการเรียนการสอน ทั้งอาจารย นักศึกษา และผูสนใจศึกษาคนควา ในการศึกษา
หาความรู
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2. วัตถุประสงค
1.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบรอบ 88
พรรษา
2.ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการและสนับสนุน อาจารย และบุคลากร ในการเขียนเอกสาร ตํารา เพื่อรวบรวมองค
ความรู ตาง ๆ ที่ไดจากการศึกษาคนควาและทํางานวิจัย
3.จัดพิมพเอกสาร ตํารา สําหรับใชในการเผยแพรองคความรูตาง ๆ
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สกอ.
องคประกอบที่ 4 ตัวบงชี้ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ตัวบงชี้ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค
 สมศ.
ตัวชี้วัดที่ 5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1 ไดเอกสาร ตํารา ตามจํานวนที่กําหนด
2. เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1. ผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจในการจัดทําเอกสาร และตํารา
2.2. จัดทําเอกสาร และตํารา 20 เรื่อง
3. เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.59) เบิกจายรอยละ

ปริมาณ
20

100 เปนเงิน 100,000 บาท

หนวยนับ
เรื่อง
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
โครงการตําราวิชาการเนื่องใน
โอกาสครบรอบ 111 ปของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
(ระยะที่ 2 – 5)
- คาจางจัดทําเลมตํารา

รวมทุกไตรมาส
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
(ครั้ง)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ

20 ครั้ง

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

100,000
100,000

8

40,000
40,000

12

60,000
60,000
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
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ปริมาณหนวยตอ
อัตราตอ
รวมเปนเงิน
หมาย
รายการ
หนวย
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย (บาท)
1 โครงการพัฒนาตําราวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 111 ปของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
100,000
พระนครศรีอยุธยา
งบดําเนินงาน
100,000
1.1 คาใชสอยและวัสดุ
100,000
- คาจางจัดทําเลมตํารา
20 คน ๆ ละ 20 เลม ๆ ละ
250 บาท
100,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
100,000
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ เฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน

ลํา
ดับ

ปริมาณรายการ

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. อาจารย และบุคลากร มีความรูในการเขียนเอกสาร ตํารา เพื่อรวบรวมองคความรู ตาง ๆ ที่ได
2. ไดเอกสาร ตํารา สําหรับใชในการเผยแพรองคความรูตาง ๆ
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.1.1 ไดจํานวนเอกสารและตํารา 60 เรื่อง
9.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.2.1 บรรลุเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2 บรรลุเปาหมายเชิงคุณภาพตามขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิ
9.2.3 บรรลุเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 รายแบบประเมินชองผูเขารวมโครงการ
9.3.2 เอกสารและตําราที่ไดครบตามเปาที่ตั้งไว
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162657211200 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ยุทธศาสตรการจัดสรร
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
งบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
6.1 การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา
เปาหมายการใหบริการ
มีผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่ไดรับการเผยแพร นําไปใชประโยชนหรือตอยอดใน
กระทรวง:
เชิงพาณิชย
เปาหมายการใหบริการ
เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถายทอดองคความรูและสรางนวัตกรรมที่นําไปสูการ
หนวยงาน:
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นและประเทศ
ผลผลิต:
ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู
ตัวชี้วัดความสําเร็จตาม
1.จํานวนโครงการวิจัย
ผลผลิต:
2.จํานวนโครงการวิจัยที่แลวเสร็จ
3.จํานวนผลงานวิจัยเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด
4.โครงการวิจัยแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
งบประมาณหมวดรายจาย:
งบลงทุน
วงเงินงบประมาณ:
91,300 บาท
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:
สถาบันวิจัยและพัฒนา
1. หลักการและเหตุผล
สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนสวนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวน
ราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2549 มีวัตถุประสงคของการจัดตั้ง เพื่อการสนับสนุน
สงเสริมการวิจัยของคณาจารย และการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนศึกษา วิจัย ใหไดองคความรูในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยในทุกดาน รวมถึงการวิจัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นสนับสนุนการใหบริการวิชาการ การจัดทํา
หลักสูตรระยะสั้น และระยะยาว แกครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน และ
จัดการศึกษาในหลักสูตรที่เปนสหวิทยากรแกครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
ผูสนใจทั่วไป
ในการปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและพัฒนามีความจําเปนที่จะตองใชครุภัณฑที่จําเปน เพียงพอและมีความ
หลากหลายที่สามารถใหบริการแกอาจารย และผูมาติดตองานทั้งบุคคลภายในและภายนอกไดใชและเกิดประโยชนตอ
การดําเนินการวิจัยและบริการวิชาการ ดังนั้น เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพตอการปฏิบัติงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
จึงมีความจําเปนที่จะตองดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ ในดานตาง ๆ เพื่อทันสมัยและอํานวยความสะดวกตอผูมาเขารับ
บริการ
2. วัตถุประสงค
1. เพื่ อ ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ทรั พ ยากรในการบริ ห ารจั ด การที่ มี ค วามจํ า เป น ไว ส นั บ สนุ น ในด า นการ
ใหบริการ
2. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพและทันตอเวลา
3. เพื่อใหมีวัสดุครุภัณฑของใชสํานักงานเพียงพอตอการดําเนินงาน
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3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สกอ.
องคประกอบที่ 8 ตัวบงชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
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4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1. เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
ปริมาณ
1 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ
3
2 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ
3
3 จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอรสี
1
2. เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
2.2 อาจารย เจาหนาที่ มีความพึงพอใจในการใหบริการมากกวารอยละ 80
3. เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ 100 เปนเงิน 91,300 บาท

หนวยนับ
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

รวมทุกไตรมาส

2557
2558
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

จัดซื้อครุภัณฑ
1 -ดําเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 3 เครื่อง
ตั้งโตะ
2 -ดําเนินการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ
3 เครื่อง
4 -ดําเนินการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอรสี 1 เครื่อง
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

57,000 3 เครื่อง

57,000

15,300 3 เครื่อง
19,000 1 เครื่อง
91,300

15,300
19,000
91,300
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ

รวมเปน
ลํา
เงิน
หมาย
รายการ
ดับ
งบประมา เหตุ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
ณ(บาท)
1 กิจกรรมหลักที่ 1 จัดซื้อครุภัณฑ
91,300
1.1 คาครุภัณฑ
91,300
-ดําเนินการจัดซื้อเครื่อง
3 เครื่อง ๆ
19,000
57,000
คอมพิวเตอรตั้งโตะ
ละ
-ดําเนินการจัดซื้อเครื่อง
3 เครื่องๆ ละ
5,100
15,300
สํารองไฟ
-ดําเนินการจัดซื้อเครื่องปริ้น
1 เครื่อง ๆ
19,000
19,000
เตอรสี
ละ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
91,300
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
ปริมาณรายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
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อัตราตอ
หนวย

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. สถาบันวิจัยและพัฒนาไดรับสงเสริมและสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารจัดการที่มีความจําเปนไว
สนับสนุนในดานการใหบริการมากยิ่งขึ้น
2. สถาบันวิจัยและพัฒนาไดรับสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาใหเกิด
ประสิทธิภาพและทันตอเวลามากยิ่งขึ้น
3. สถาบันวิจัยและพัฒนามีวัสดุครุภัณฑของใชสํานักงานเพียงพอตอการดําเนินงาน
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 ความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการใหบริการ
9.1.2 เบิกจายใหแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชดูจากบัญชีวัสดุ/ครุภัณฑ
9.3.2 เปรียบเทียบคุณลักษณะตามที่กําหนด
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โครงการจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน
รายละเอียดรายการคาครุภณ
ั ฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
ราคาตอ
มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
ลําดับ
จํานวน/
รวมเงิน
รายการ
หนวย
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
ที่
หนวยนับ
(บาท)
(บาท)
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
มาตรฐานฯ
1 เครื่องคอมพิวเตอร 3 เครื่อง 19,000 57,000 -มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3
ตั้งโตะ
หรือดีกวามีขนาดไมนอยกวา 4 GB
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด
SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา
1 TB จํานวน 1 หนวย
-มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
คําชี้แจงฯ
สําหรับใชในการดําเนินงานสถาบันวิจัย
และพัฒนา เพื่อใหการทํางานมี
ประสิทธิภาพและ ทันตอเวลา
มาตรฐานฯ
2 เครื่องสํารองไฟ
3 เครื่อง
5,100 15,300 -มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา1 kVA
(600 Watts)
-สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15
นาที
-มีระบบปองกันการกระชากจากสาย
คําชี้แจง
ใชในปองกันการกระชากไฟเวลาไฟดับ
มาตรฐาน
3 เครื่องพิมพเลเซอร
-มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา
สี ขาว ดํา
600x600 dpi
-มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา
20 หนาตอนาที
-มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอย
กวา
20 หนาตอนาที
-มีหนวยความจําไมนอยกวา 128 MB
คําชี้แจง
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16265721300 โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการใหม คือ โครงการที่จัดทําขึ้นใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ
ภายในปเดียว
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรร
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
งบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
6.1 การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: มีผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่ไดรับการเผยแพร นําไปใชประโยชนหรือตอยอดใน
เชิงพาณิชย
เปาหมายการใหบริการ
เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถายทอดองคความรูและสรางนวัตกรรมที่นําไปสูการ
หนวยงาน:
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นและประเทศ
ผลผลิต:
ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนโครงการวิจัย
2. จํานวนโครงการวิจัยที่แลวเสร็จ
3. จํานวนผลงานวิจัยเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด
4. โครงการวิจัยแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
งบประมาณหมวดรายจาย:
เงินอุดหนุน
วงเงินงบประมาณ:
22,500 บาท
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:
หนวยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูรับผิดชอบ : ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
1. หลักการและเหตุผล
สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนสวนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวน
ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2549 มีวัตถุประสงคของการจัดตั้ง เพื่อการสนับสนุน
สงเสริมการวิจัยของคณาจารย และการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน ศึกษา วิจัย ใหไดองคความรูใน
การพัฒนามหาวิทยาลัย ในทุกดาน รวมถึงการวิจัย เพื่อการพัฒ นาทองถิ่น สนับสนุน การใหบริการวิช าการ การ
จัดทําหลักสูตรระยะสั้น และระยะยาว แกครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ชุมชน และจัดการศึกษาในหลักสูตรที่เปนสหวิทยากรแกครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และผูสนใจทั่วไป
ในการบริหารจัดการของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อใหการดําเนินการบรรลุตามวัตถุประสงคนั้น มีความ
จํา เปน อยา งยิ่ง ที่จ ะตอ งใชง บประมาณไปในการจัด ซื้อ วัส ดุสํา นัก งาน ซอ มแซมครุภัณ ฑสํา นัก งาน ติด ตอ
ประสานงานทั้ง ทางโทรศัพทและทางไปรษณียร วมไปถึง การพัฒ นาศักยภาพของบุคลากรของสถาบัน วิจัย และ
พัฒนา ในดานตาง ๆ เพื่อตอบสนองเปาประสงคของการปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใชในการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา
2. เพื่อสงเสริมการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อสงเสริมใหผูรับบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนาพึงพอพอใจตอระบบการบริหารจัดการและการ
ใหบริการ
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3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สกอ.
องคประกอบที่ 5 (ระดับสถาบัน)
ตัวบงชี้ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจกลุมสถาบัน
และเอกลักษณของสถาบัน
องคประกอบที่ 3 (ระดับสํานัก/สถาบัน) การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้ 3.4 แผนพัฒนาบุคลากร
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่น
กลยุทธที่ 1 เขาใจ
เปาประสงคที่ 1 ผูปฏิบัติงานเขาใจบทบาทหนาที่ของมหาวิทยาลัยและพรอมขับเคลื่อน
ภารกิจตามยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดที่ 1.1 บุคลากรในมหาวิทยาลัยเขาใจบทบาทหนาที่ของมหาวิทยาลัยไมนอยกวา
รอยละ 80
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1. เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
ปริมาณ
1 ใชในการสงบุคลากรสายสนับสนุนเขารับการอบรม พัฒนาศักยภาพใน
9
การปฏิบัติงาน

หนวยนับ
คน

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการบริหารจัดการภายในอยางเปนระบบ
2.2. ผูรับบริการจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มีความพึงพอใจตอบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา
2.3. โครงการ/กิจกรรมดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลา
3. เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ 55.56 เปนเงิน 12,500 บาท
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ 44.44 เปนเงิน 10,000 บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

รวมทุกไตรมาส

2558
2559
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ
9 คน
22,500
5 คน
12,500 4 คน
10,000

ใชในการสงบุคลากรสาย
สนับสนุนเขารับการอบรม พัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน
รวมทั้งสิ้น
9 คน
หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

22,500

5 คน

12,500

4 คน

10,000

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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ปริมาณหนวยตอ
อัตราตอ
รวมเปนเงิน
หมาย
รายการ
หนวย
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย (บาท)
1 กิจกรรมที่ 1 ใชในการสงบุคลากรเขารับการอบรม พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน
22,500
งบดําเนินงาน
22,500
1.1 คาใชสอยและวัสดุ
22,500
-คาลงทะเบียนเขารับการ
22,500
อบรม
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
22,500

ลํา
ดับ

ปริมาณรายการ

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1 ผูรับบริการมีความพึงพอใจในบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา
8.2 สถาบันวิจัยและพัฒนา ยกระดับประสิทธิภาพการใหบริการ
8.3 สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบและกลไกการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 เบิกจายทันตามไตรมาสที่กําหนด
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบ รายงานการเบิกจายรายไตรมาส

