รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
(แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายโครงการ)

เล่มที่ 4 งบประมาณรายจ่ายการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

(งบบัณฑิตศึกษา)

ก

สารบัญ
หน้า
สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
6109000002 พัฒนาบุคลากรสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
6109000003 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย
6109000004 บริหารจัดการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
6109000005 จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
6109000006 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา)

1
1
3
6
9
13
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา หน่วยงานรอง สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
2. ชื่อโครงการ พัฒนาบุคลากรสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา รหัสโครงการ 6109000002
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัตริ าชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.29 โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ผลผลิต/โครงการ ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
เป้าประสงค์ที่ :
กลยุทธ์ที่ : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร
ตัวชี้วัดที่ : (A3.3) ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรได้รับการพัฒนา
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้
[ ] โครงการ อืน่ ๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเป็นหน่วยงานจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จึง
จาเป็นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีศักยภาพ
4. วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้การบริหารจัดการโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
5. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
6. วิธีการดาเนินงาน 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุม่ เป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 28,350.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 4, งบ บัณฑิต
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10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนบุคลากรทีเ่ ข้ารับการพัฒนา
เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรที่เข้ารับการพัฒนา
เชิงเวลา
1. บุคลากรได้รับการพัฒนาตามระยะเวลาที่กาหนด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

8

ร้อยละ

80

เดือน

12

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

แผนการปฏิบตั ิงาน
ชื่อกิจกรรมย่อย
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน 2561 ถึง
มิถุนายน 2561

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง ทั้งหมด 28350
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28350 บาท

28,350.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.
60)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.
61)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.
61)
28,350.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
0.00

สถานที่ดาเนินการ
นอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

รวม 28,350.00

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.นริสานันท์ เดชสุระ
13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ตัวชี้วดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนบุคลากร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จานวนบุคลากร

คน
ร้อยละ

ปี 2560

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561

ไตรมาส 1
(ต.ค.60–ธ.ค.60)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.61)

ไตรมาส 3
(เม.ย.61 มิ.ย.61)

ไตรมาส 4
(ก.ค.61–ก.ย.61)

8.00
80.00

8.00
80.00

8.00
80.00

8.00
80.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง
ไม่มี

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสีย่ ง
ไม่มี
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา หน่วยงานรอง สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
2. ชื่อโครงการ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย รหัสโครงการ 6109000003
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัตริ าชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.8 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ผลผลิต/โครงการ ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)
ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์ที่ :
กลยุทธ์ที่ : 0106, 1.6 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น
ตัวชี้วัดที่ : (S1.6) ร้อยละของผลงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ทีส่ อดคล้องกับวัฒนธรรมของชาติและ
ท้องถิ่น, (A1.5) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ X ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้
[ ] โครงการ อืน่ ๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสาคัญของการอนุลักษณ์และสืบสาน
ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น
4. วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
2. เพื่อดารงรักษาไว้ซึ่งศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
3. เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม
5. กลุ่มเป้าหมาย
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
6. วิธีการดาเนินงาน 1 เมษายน 2561 - 31 กรกฎาคม 2561
7. ระยะเวลา วันที่ 01/04/2561 ถึง วันที่ 31/07/2561
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8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุม่ เป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 13,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 4, งบ บัณฑิต
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงเวลา
1. ดาเนินการจัดกิจกรรมตามระยะเวลาที่กาหนด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

กิจกรรม

2

ร้อยละ

80

กิจกรรม

2

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

แผนการปฏิบตั ิงาน
ชื่อกิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

1. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีไทย

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าจ้างจัดดอกไม้
เป็นเงิน 6000 บาท
ค่าอาหารกลางวัน เป็นเงิน 5000
บาท
ค่าเทียนจานาพรรษา เป็นเงิน
1500 บาท
ค่าเครื่องถวายสังฆทาน เป็นเงิน
500 บาท

13,000.00

ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน 2561 - 31
กรกฎาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.
60)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.
61)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.
61)
11,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
2,000.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13000 บาท

รวม 13,000.00

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.นริสานันท์ เดชสุระ
13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย

ตัวชี้วดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวน
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จานวน
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

หน่วยนับ

ปี 2560

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561

ไตรมาส 1
(ต.ค.60–ธ.ค.60)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.61)

ไตรมาส 3
(เม.ย.61 มิ.ย.61)

ไตรมาส 4
(ก.ค.61–ก.ย.61)

คน

0.00

0.00

60.00

20.00

ร้อยละ

0.00

0.00

80.00

80.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง
ไม่มี

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสีย่ ง
ไม่มี
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา หน่วยงานรอง สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
2. ชื่อโครงการ บริหารจัดการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา รหัสโครงการ 6109000004
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัตริ าชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.52 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการหน่วยงาน (ด้านสังคม)
ผลผลิต/โครงการ ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)
ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เป้าประสงค์ที่ :
กลยุทธ์ที่ : 0402, 4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดที่ : (S4.1) ร้อยละความพึงพอใจของผูร้ ับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย, (S4.3) ระดับผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้
[ ] โครงการ อืน่ ๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
ส านัก งานคณะกรรมการบัณ ฑิ ต ศึก ษาเป็น หน่วยประสานงานการจัด การศึ ก ษาระดับ บั ณ ฑิ ตศึ ก ษาของ
มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งท าหน้าที่ จัดการศึก ษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่ สอดคล้องกั บ ค วาม
ต้องการและการพัฒ นาท้ อ งถิ่นให้กับนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา สานักงานคณะกรรมการบัณฑิ ตศึกษาจึงถือเป็น
หน่วยงานที่สาคัญที่ต้องขับเคลื่อนให้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารจัดการในการดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
5. กลุ่มเป้าหมาย
คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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6. วิธีการดาเนินงาน ช่วงเดือนตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุม่ เป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 871,300.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 4, งบ บัณฑิต
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้ารับบริการ
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้ารับบริการ
เชิงเวลา
1. นักศึกษามีความพึงพอใจในการรับบริการเสร็จทันเวลาที่กาหนด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

100

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

แผนการปฏิบตั ิงาน
ชื่อกิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

1. ค่าดาเนินการ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

ตอบแทน
รายละเอียด : ค่าดาเนินการ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา (สอา) จานวน 6 ครั้ง เป็นเงิน
299750 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 299750 บาท

299,750.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.
60)
93,250.00

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
จานวน 7 ครั้ง ๆ ละ 6375 บาท
เป็นเงิน 44625 บาท
ยานพาหนะคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา (ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัย) จานวน 7
ครั้ง ๆ ละ 5000 บาท เป็นเงิน
35000 บาท
ค่าถ่ายเอกสารประชุม จานวน 4
ครั้ง เป็นเงิน 6000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 85625 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : ค่าดาเนินการ
เจ้าหน้าที่ ส-อา จานวน 6 ครั้ง
เป็นเงิน 89600 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 89600 บาท

85,625.00

11,325.00

24,500.00

25,550.00

24,250.00

89,600.00

25,600.00

12,800.00

32,000.00

19,200.00

ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ จานวน 5 ครั้ง
เป็นเงิน 10000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท

10,000.00

2,100.00

3,700.00

4,200.00

0.00

ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 ถึง 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
สานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา
2. ค่าเบีย้ ประชุม
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 ถึง 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
สานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา

3. ค่าดาเนินการเจ้าหน้าที่
ส-อา
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 ถึง 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
สานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 ถึง 30

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.
61)
56,625.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.
61)
103,250.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
46,625.00
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กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
สานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา
5. ค่าซ่อมวัสดุอุปกรณ์และ
ครุภัณฑ์
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 ถึง 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
สานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา
6. จัดซื้อวัสดุสานักงาน
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 ถึง 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
สานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา
7. ค่าไฟฟ้าและค่าน้าประปา
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 ถึง 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
สานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา
8. ค่าโทรศัพท์
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 ถึง 30
กันยายน 2561

วัสดุ
รายละเอียด : ค่าซ่อมวัสดุ
อุปกรณ์และครุภัณฑ์ เป็นเงิน
10000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท

10,000.00

0.00

5,000.00

5,000.00

0.00

วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวัสดุสานักงาน
เป็นเงิน 24095
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24095 บาท

24,095.00

0.00

8,000.00

10,095.00

6,000.00

ค่าสาธารณูปโภค
รายละเอียด : ค่าไฟฟ้า เป็น
เงิน 290000 บาท
ค่าน้าประปา เป็นเงิน 53000
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 343000 บาท

343,000.00

0.00

53,000.00

290,000.00

0.00

ค่าสาธารณูปโภค
รายละเอียด : ค่าโทรศัพท์
จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 9230
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9230 บาท

9,230.00

2,400.00

2,400.00

2,400.00

2,030.00

สถานที่ดาเนินการ
สานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา

รวม 871,300.00

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.นริสานันท์ เดชสุระ
13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชี้วดั (Indicators)

หน่วยนับ

1. ค่าดาเนินการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนการ
เบิกจ่าย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การเบิกจ่าย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งที่
ประชุม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการ
ประชุม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งใน
การดาเนินการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จานวนการ
เบิกจ่าย

2. ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

3. ค่าดาเนินการเจ้าหน้าที่ ส-อา

ปี 2560

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561

ไตรมาส 1
(ต.ค.60–ธ.ค.60)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.61)

ไตรมาส 3
(เม.ย.61 มิ.ย.61)

ไตรมาส 4
(ก.ค.61–ก.ย.61)

ครั้ง

2.00

1.00

2.00

1.00

ร้อยละ
ครั้ง

90.00
1.00

90.00
2.00

90.00
2.00

90.00
2.00

ร้อยละ

80.00

80.00

80.00

80.00

ครั้ง

2.00

1.00

2.00

1.00

ร้อยละ

80.00

80.00

80.00

80.00
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4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

5. ค่าซ่อมวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์
6. จัดซื้อวัสดุสานักงาน

7. ค่าไฟฟ้าและค่าน้าประปา

8. ค่าโทรศัพท์

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนไป
ราชการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จานวนการ
เบิกจ่าย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนการซ่อม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จานวนการ
เบิกจ่าย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนการ
จัดซื้อวัสดุ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จานวนการ
เบิกจ่าย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนค่าไฟฟ้า
และค่าน้าประปา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จานวนการ
เบิกจ่าย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนการใช้
จ่ายค่าโทรศัพท์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จานวนการ
เบิกจ่าย

ครั้ง

1.00

2.00

2.00

0.00

ร้อยละ

80.00

80.00

80.00

0.00

ครั้ง
ร้อยละ

0.00
80.00

2.00
80.00

2.00
80.00

0.00
80.00

ครั้ง

0.00

2.00

2.00

2.00

ร้อยละ

0.00

80.00

80.00

80.00

ครั้ง

0.00

1.00

2.00

0.00

ร้อยละ

0.00

80.00

80.00

0.00

ครั้ง

3.00

3.00

3.00

3.00

ร้อยละ

80.00

80.00

80.00

80.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง
ไม่มี

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสีย่ ง
ไม่มี
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา หน่วยงานรอง สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
2. ชื่อโครงการ จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา รหัสโครงการ 6109000005
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัตริ าชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.25 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
ผลผลิต/โครงการ ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
เป้าประสงค์ที่ :
กลยุทธ์ที่ : 0303, 3.3 ผลิตบัณฑิตด้านสังคม และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทีส่ อดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศและท้องถิ่น
ตัวชี้วัดที่ : (S3.3) จานวนหลักสูตรสหวิทยาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น, (S3.4) ผลประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรอยู่ในระดับดี, (S3.5) ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ สถาบัน/
สานัก และมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับดี
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้
[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาปัจจุบันมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องดาเนินการ จัดการศึกษาให้
เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีหลักสูตร ที่จัดการศึกษา
ทั้งสิ้น 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ หลั กสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช ารั ฐประศาสนศาสตร์ และหลั ก สู ตรบริห ารธุร กิ จ มหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช า
บริหารธุรกิจ ซึ่งมีนักศึกษาคงอยู่ปัจจุบันจานวน 300 คน สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามีหน้าที่สนับสนุน การ
จัดดาเนินการทางด้านการศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรของคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาให้เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ความเข้ าใจ มีประสบการณ์
ตรงและสามารถนาความรู้ไปพั ฒ นาวิชาชีพ ของตนในปัจ จุบัน ได้ และส านัก งานคณะกรรมการบั ณ ฑิ ตศึก ษาเป็ น
หน่วยงานด้านการประสานงานและสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอนแต่ละหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้มี
ระบบและกลไกเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน มีระบบและกลไกใน การส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษา มีระบบและ
กลไกของการให้คาปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร รวมทั้ง จัดดาเนินการเกี่ยวกับห้องสมุด
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4. วัตถุประสงค์
1.
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีระบบและกลไกใน
การดาเนินการเพื่อพัฒนาสัมฤทธิผ์ ลทางการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
2.
เพื่อส่งเสริมนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาได้รับการให้คาปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสารจาก
คณาจารย์/อาจารย์ทปี่ รึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและเจ้าหน้าทีส่ านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
3.
เพื่อส่งเสริมนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาได้รับการบริการเกี่ยวกับห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและ
การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างเหมาะสม
4.
เพื่อพัฒนานักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาได้รบั การพัฒนาในการจัดกิจกรรมของหลักสูตรต่างๆ
5.
เพื่อส่งเสริมนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาสาเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรและ
สาเร็จการศึกษาในระยะเวลาทีก่ าหนด
6.
เพื่อยกระดับบทความวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ
5. กลุ่มเป้าหมาย
จานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
6. วิธีการดาเนินงาน 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุม่ เป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 1,522,550.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 4, งบ บัณฑิต
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีความพึงพอใจต่องานจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
2. มีกิจกรรมอบรมสัมมนาความรู้ทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน
2. นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาความรู้ทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
เชิงเวลา
1. คณาจารย์ นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาได้รับการบริการต่องานจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
2. การจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาความรู้ทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปตามกาหนดระยะเวลา

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน
กิจกรรม

100
7

ร้อยละ
ร้อยละ

80
80

คน

100

กิจกรรม

7

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชื่อกิจกรรมย่อย
1. งานบริหารจัดการการ
จัดการเรียนการสอน
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 ถึง 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
สานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา

หมวดรายจ่าย/
รายละเอียด
ตอบแทน
รายละเอียด : กรรมการบริหาร
หลักสูตร จานวน 3 เทอม เป็น
เงิน 41850 บาท
อาจารย์ประจาหลักสูตรตาม
สัญญา 3 เทอม เป็นเงิน 78000
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 119850 บาท

แผนการปฏิบตั ิงาน
จานวนเงิน
119,850.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.
60)
40,850.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.
61)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.
61)
42,200.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
36,800.00
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2. งานจัดการเรียนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 ถึง 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
สานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา

3. สานสัมพันธ์รุ่นพีร่ นุ่ น้อง
ระดับบัณฑิตศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 ถึง 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
สานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา
4. จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 ถึง 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
สานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา
5. ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 ถึง 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
สานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา จานวน 12 เดือน
เป็นเงิน 719000 บาท
อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา เป็น
เงิน 18000 บาท
วิทยากรบรรยายเสริมรายวิชา
เป็นเงิน 12000 บาท
กรรมการคุมสอบปลายภาค เป็น
เงิน 14400 บาท
กรรมการตรวจบทคัดย่อ อาจารย์
คุมวพ./การค้นคว้าอิสระ
กรรมการพิจารณาชื่อเรื่อง เค้า
โครง และสอบวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระ) เป็นเงิน 399150
บาท
อาจารย์นิเทศการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทางการ
บริหารการศึกษา เป็นเงิน 55500
บาท
คืนค่าหน่วยกิต เป็นเงิน 2500
บาท
ค่าหนังสือตาราวิชาการ
(ห้องสมุด) เป็นเงิน 15000 บาท
ค่ายาและเวชภัณฑ์ (ห้อง
พยาบาล) เป็นเงิน 3000 บาท
ค่าวัสดุและค่าถ่ายเอกสาร
ประกอบการจัดกิจกรรม เป็นเงิน
5000 บาท
ค่าวัสดุสารสนเทศ (IT) เป็นเงิน
15000 บาท
ค่าวัสดุฝึกปฏิบัติรายวิชา เป็นเงิน
60300 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1318850
บาท
ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าจ้างทาบายศรี
เป็นเงิน 6900 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6900 บาท

1,318,850.00

353,980.00

287,100.00

317,220.00

360,550.00

6,900.00

6,900.00

0.00

0.00

0.00

ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง เป็นเงิน 4500 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4500 บาท

4,500.00

0.00

0.00

0.00

4,500.00

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร
จานวน 18 ชั่วโมง ๆ ละ 600
บาท เป็นเงิน 10800 บาท
ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 1200
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12000 บาท

12,000.00

0.00

0.00

12,000.00

0.00
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6. อบรมความรู้ทางวิชาการ
ระดับบัณฑิตศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 ถึง 30
กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
สานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวิทยากร
เป็นเงิน 22800 บาท
ค่าพาหนะวิทยากร เป็นเงิน
3000 บาท
ค่ายานพาหนะ เป็นเงิน 4400
บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นเงิน
22000 บาท
ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 8250
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60450 บาท

60,450.00

14,050.00

37,000.00

9,400.00

0.00

รวม 1,522,550.00

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.นริสานันท์ เดชสุระ
13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. งานบริหารจัดการการจัดการเรียนการ
สอน
2. งานจัดการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา
3. สานสัมพันธ์รุ่นพีร่ นุ่ น้องระดับ
บัณฑิตศึกษา
4. จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

5. ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้
6. อบรมความรู้ทางวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษา

ตัวชี้วดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนการ
เบิกจ่าย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จานวนการ
เบิกจ่าย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนการ
เบิกจ่าย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จานวนการ
เบิกจ่าย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผูเ้ ข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จานวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผูเ้ ข้าร่วม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จานวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนการทวน
สอบ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จานวนการทวน
สอบ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จานวนกิจกรรม

ปี 2560

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561

ไตรมาส 1
(ต.ค.60–ธ.ค.60)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.61)

ไตรมาส 3
(เม.ย.61 มิ.ย.61)

ไตรมาส 4
(ก.ค.61–ก.ย.61)

ครั้ง

2.00

0.00

2.00

2.00

ร้อยละ

80.00

0.00

80.00

80.00

ครั้ง

12.00

12.00

12.00

12.00

ร้อยละ

80.00

80.00

80.00

80.00

คน

80.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

0.00

1.00

ร้อยละ

0.00

0.00

0.00

80.00

กิจกรรม

0.00

0.00

1.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

กิจกรรม

2.00

3.00

2.00

0.00

ร้อยละ

80.00

80.00

80.00

0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง
ไม่มี

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสีย่ ง
ไม่มี
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา หน่วยงานรอง สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
2. ชื่อโครงการ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา) รหัสโครงการ 6109000006
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการหลักตามแผนปฏิบัตริ าชการ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อโครงการ คก.66 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
ผลผลิต/โครงการ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
แผนงาน แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โปรดระบุ)
ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เป้าประสงค์ที่ :
กลยุทธ์ที่ : 0402, 4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดที่ : (S4.1) ร้อยละความพึงพอใจของผูร้ ับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้
[ ] โครงการ อืน่ ๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเป็นหน่วยงานจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จึง
จาเป็นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีศักยภาพ
4. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารจัดการและการดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
5. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรสายสนับสนุน จานวน 2 คน
6. วิธีการดาเนินงาน 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุม่ เป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 382,800.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 4, งบ บัณฑิต
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10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

2

คน

2

เดือน

12

เชิงปริมาณ
1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เชิงคุณภาพ
1. จานวนบุคลากรที่ได้รับเงินเดือน
เชิงเวลา
1. บุคลากรได้รับเงินเดือนตามเวลาที่กาหนด

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

แผนการปฏิบตั ิงาน
ชื่อกิจกรรมย่อย
1. การบริหารจัดการ
บุคลากรภาครัฐ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย.
2561
สถานที่ดาเนินการ
สานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

เงินเดือน,ใช้สอย
รายละเอียด : เงินเดือน
จานวน 12 เดือน ๆ ละ 30,400
บาท เป็นเงิน 364,800 บาท
เงินสมทบประกันสังคม จานวน
12 เดือน ๆ ละ 1,500 บาท เป็น
เงิน 18,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 382,800 บาท

382,800.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.
60)
95,700.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.
61)
95,700.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.
61)
95,700.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
95,700.00

รวม 382,800.00

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.นริสานันท์ เดชสุระ
13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. การบริหารจัดการบุคลากรภาครัฐ

ตัวชี้วดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนบุคลากร
สายสนับสนุน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจ

ปี 2560

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561

ไตรมาส 1
(ต.ค.60–ธ.ค.60)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.61)

ไตรมาส 3
(เม.ย.61 มิ.ย.61)

ไตรมาส 4
(ก.ค.61–ก.ย.61)

คน

2.00

2.00

2.00

2.00

ร้อยละ

80.00

80.00

80.00

80.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง
ไม่มี

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสีย่ ง
ไม่มี

