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แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2553
1. สรุปผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา (12 เดือน)
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยไดตั้งงบประมาณ ไวทั้งสิ้น 522,380,600 บาท
แบงเปนเงินรายได 239,754,300 บาท เงินงบประมาณ 282,626,300 บาท ในจํานวนนี้มีเงิน
กันเหลื่อมป จํานวน 80,552,148 บาท เพื่อดําเนินการในประเด็นยุทธศาสตร 4 ดาน ไดแก การ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนําความรู จํานวน 435,744,600 บาท การวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองค
ความรู และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 13,808,600 บาท การบริการ
วิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น จํานวน 8,184,300 บาท และ
การบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ จํานวน 64,643,100 บาท
โดยทั้ง 4 ยุทธศาสตรมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมใหบรรลุเปาประสงค ตามประเด็น
ยุทธศาสตร จํานวน 626 โครงการ แบงเปน 1) การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนําความรู จํานวน
556 โครงการ 2) การวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรู และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จํานวน 36 โครงการ 3) การบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาทองถิ่น จํานวน 16 โครงการ และ 4) การบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ
จํานวน 18 โครงการ
เมื่อสิ้นไตรมาส 4 (ตุลาคม 2551-กันยายน 2552) มหาวิทยาลัยไดใชจายงบประมาณ
แลวทั้งสิ้น 383,525,794 บาท คิดเปนรอยละ 72.83 โดยในงบประมาณเงินรายได ใชจายทั้งสิ้น
รอยละ 63.6 และเงินงบประมาณใชจายทั้งสิ้น รอยละ 80.81 และเมื่อพิจารณาการใชเงินเปนราย
ประเด็ นยุ ท ธศาสตร พบว า ในประเด็น ยุท ธศาสตรที่ 3 การบริ ก ารวิ ช าการและการทํา นุบํ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น ใชงบประมาณสูงสุด คิดเปนรอยละ 99.10 รองลงมา คือ
ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ คิดเปนรอยละ 74.56 ยุทธศาสตรที่
1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนําความรู คิดเปนรอยละ 72.64 และยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและ
พัฒนาเพื่อสรางองคความรู และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ คิดเปนรอยละ 40.03
ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาเปนรายหนวยงานพบวาไมมีหนวยงานที่มีการเบิกจายงบประมาณตาม
เกณฑ คือเบิกจายไมนอยกวารอยละ 94 เมื่อสิ้นไตรมาส 4 สวนหนวยงานที่เบิกจายไดใกลเคียง
กับเกณฑการเบิกจาย (รอยละ 94) ไดแก 1) สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม เบิกจายรอย
ละ 84.30 2) สํานักงานอธิการบดี เบิกจายรอยละ 78.99 3) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เบิกจาย
รอยละ 74.92 4) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เบิกจายรอยละ 74.08 5) สํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน เบิกจายรอยละ 72.59
เมื่อพิจารณาตามจํานวนโครงการ/กิจกรรม พบวา หนวยงานที่ดําเนินโครงการ/กิจกรรม
แล ว เสร็ จ สู ง สุ ด 3 อั น ดั บ ได แ ก 1) สถาบั น วิ จั ย และส ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม (ร อ ยละ 100)
2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (รอยละ 94.9) 3) คณะเทคโนโลยีการเกษตร (รอยละ 90.63)
ก-1

2. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)
ปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีหนวยงานที่รับผิดชอบดานการผลิตบัณฑิต 7
คณะและหน ว ยงานสนั บ สนุ น 4 หน ว ยงาน ได แก สํา นัก งานอธิก ารบดี สํ า นัก วิท ยบริก ารและ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ สํ า นั กส งเสริ มวิช าการและงานทะเบียน และสถาบัน วิจั ย และส งเสริ ม
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม มี ก ารขยายการจั ด การศึ ก ษาโดยขยายการจั ด การศึ ก ษาไปยั ง จั ง หวั ด
ประจวบคี รี ขั น ธ และจั ง หวั ด อื่ น ที่ มี ศั ก ยภาพ ป จ จุ บั น มี นั ก ศึ ก ษารวมทั้ ง สิ้ น 12,076 คน เป น
นักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 10,989 คน ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 1,087 คน มีบุคลากร
ทั้งสิ้น 503 คน จําแนกเปนขาราชการสาย ก 151 คน ขาราชการสาย ข และ ค 15 คน พนักงาน
สายวิชาการ 112 คน พนักงานสายสนับสนุน 186 คน ลูกจางประจํา 31 คน ลูกจางชั่วคราว
ชาวต า งชาติ 8 คน สภาพป ญ หาของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ เ ป น ป ญ หาและอุ ป สรรคต อ การพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยจึงอาจสรุปไดดังนี้
1. การเป นมหาวิ ท ยาลั ยใหม ทํ า ใหส ภาพความเขม แข็งทางวิช าการยั ง อยูใ นสภาพ
ขาดแคลนอาจารย อยู อีกจํานวนมาก แมในสาขาวิชาเดิ มที่ดําเนินการอยู แล วยังมีอาจารยที่ไม
เพียงพอทั้งดานจํานวนและคุณวุฒิ มาตรการการจํากัดกําลังคนภาครัฐที่เปนเหตุใหไมไดรับการ
จัดสรรอัตรากําลังใหม จนไดกลายเปนขอจํากัดของการพัฒนาวิชาการในเกือบทุกสาขาวิชา
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความจําเปนที่จะตองขยายขอบขายการดําเนินงาน
ทางวิชาการ ทั้งนี้เพื่อเปนการขยายโอกาสทางการศึกษาและเปนการเพิ่มสาขาวิชาใหมหาวิทยาลัย
มีความหลากหลายยิ่งขึ้น ทําใหมีความจําเปนที่จะตองขยายการรับนักศึกษาเพิ่มขึ้น แตในสภาวะ
ปจจุบันมหาวิทยาลัยของรัฐอื่น ๆ มีการเปดสอนในภาคพิเศษเพิ่มขึ้นและขยายวิทยาเขตในพื้นที่
จังหวัดเพชรบุรี ทําใหอัตราการไดนักศึกษาเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยลดลง อันเกิดจากสาเหตุ
การแขงขันระหวางสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคเดียวกัน รวมทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐที่ตั้งอยูใน
กรุงเทพมหานคร ทําใหสวนแบงของนักศึกษากระจายอยูในสถาบันอุดมศึกษาแหงอื่นดวย สงผลทํา
ใหเปนอุปสรรคตอการพัฒนามหาวิทยาลัย เปนอยางยิ่ง
3. ปญหาความจํากัดของทรัพยากรทุกๆ ดาน การแขงขันทางการศึกษากับสถาบัน
อุดมศึกษาแหงอื่นในภูมิภาคเดียวกัน ประกอบกับความไมคลองตัวในระบบราชการยิ่งทําใหปญหา
รุนแรงยิ่งขึ้น แตหากมหาวิทยาลัยมีความคลองตัวและความเปนอิสระในการจัดสรร และเกลี่ย
ทรัพยากรรวมทั้งสามารถกําหนดเงื่อนไขตาง ๆ ในการดําเนินการไดเอง เชน ระบบการบริหาร
บุคคล การกําหนดรูปแบบโครงสรางการบริหาร เปนตน อาจทําใหสามารถสรางประสิทธิภาพใน
การดําเนินการภายใตความจํากัดของทรัพยากรไดดียิ่งขึ้น ดังนั้นเมื่อประกอบกับสถานการณอื่น ๆ
จากภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีผลกระทบตอการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น
จึงอาจสรุปไดวาในปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีไดดําเนินการมาถึงจุดที่จะตอง
เตรียมการพัฒนาเพื่อรองรับการเปนมหาวิทยาลัย ปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งการสราง
เครือขายความรวมมือ ในการใชทรัพยากรรวมกันทั้งบุคลากร และหลักสูตรในการจัดการเรียนการ
สอนระหวางมหาวิทยาลัยตางๆ ทั้งสวนกลางและภูมิภาค
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมองคกร
1. ปจจัยภายใน
1.1 ดานการบริหารจัดการ
จุดแข็ง
1) มหาวิทยาลัยมีทําเลที่ตั้งและขนาดที่เหมาะสมตอการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
2) มหาวิ ทยาลั ยอยู ใ นช วงเวลาการพั ฒนา ทํ า ให สามารถรองรั บ การเปลี่ ยน
แปลงได
3) โครงสรางการบริหาร/ โครงสรางหนวยงาน เปนระบบที่ชัดเจน
4) มหาวิทยาลัยมีนโยบายการบริหารงานที่ชัดเจนและสอดคลองกันทุกระดับ
5) มี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การที่ ใ ห มี อํ า นาจในการตั ด สิ น ใจดํ า เนิ น งานอย า ง
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมของหนวยงานนั้น ๆ
6) ผูบริหารมีศักยภาพสามารถดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไว รวมทั้งสามารถ
คาดการณ ผ ลของการเปลี่ ย นแปลงของป จ จั ย แวดล อ มที่ มี ผ ลกระทบกั บ การบริ ห ารจั ด การ
มหาวิทยาลัยได
7) บุคลากรมีศักยภาพในการเรียนรูและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
มหาวิทยาลัยได
8) มีกองทุนฯ พัฒนาบุคลากรสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
จุดออน
1) ขาดการบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรภายในใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
2) ศักยภาพการแสวงหางบประมาณของแตละหนวยงานไมเทาเทียมกัน ทําให
การบริหารจัดการไมเต็มศักยภาพ
3) ขาดประสิทธิภาพในการจัดการระบบขอมูล และฐานขอมูล
4) สัดสวนอาจารยตอนักศึกษาไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของ สมศ. และ สกอ.
5) การรับ นักศึกษาไมเปนไปตามแผนการรับ ส งผลกระทบตอประมาณการ
รายรับของงบประมาณเงินรายได
6) การบริหารงานบุคคลยังขาดความชัดเจนเกี่ยวกับเกณฑการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการพิจารณาความดีความชอบ
7) ขาดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ทันสมัย ทําใหการบริหาร
จัดการขาดความคลองตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
1.2 ดานการจัดการเรียนการสอน
จุดแข็ง
1) หลักสูตรที่เปดสอนตรงตามความตองการของผูเรียน
2) มีการพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรอยางตอเนื่อง
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3) กระบวนการจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ
4) บัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีไดรับการยอมรับจากผูใชบัณฑิต
จุดออน
1) ขาดสื่อ-อุปกรณการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย
2) กระบวนการคัดเลือกและการรับนักศึกษาเขาศึกษายังขาดประสิทธิภาพ
3) การโฆษณาประชาสั ม พั น ธ จุ ด เด น ของมหาวิ ท ยาลั ย ยั ง ไม ส ามารถสร า ง
แรงจูงใจใหผูเรียนเลือกมหาวิทยาลัย
4) ขาดความโดดเดนของอาจารยผูสอน
5) อัตราคาเลาเรียนของบางคณะ/หลักสูตรไมเทาเทียมกัน
1.3 ดานการวิจัย
จุดแข็ง
1) มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่ใหความสําคัญ สงเสริมและสนับสนุนการทํางาน
วิจัยและงานสรางสรรคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
2) มีคณาจารยรุนใหมที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่หลากหลายสาขาวิชา
3) มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษารองรับการพัฒนางานวิจัยระดับสูง
4) มีกลไกสรางแรงจูงใจในการทํางานวิจัยเพื่อพัฒนาตนเองและองคกร
5) มีสถาบันวิจัย
จุดออน
1) อาจารย-นักวิจัยยังขาดประสบการณในการทํางานวิจัย
2) ขาดการบูรณาการงานวิจัยกับภูมิปญญาทองถิ่น ทรัพยากรความหลากกลาย
ทางชีว ภาพ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาตอยอดและสรางองคความรูใ หม เพื่อ
ถายทอด สูชุมชน/สังคม
3) งบประมาณที่ใชในการสงเสริม สนับสนุนงานวิจัยยังไมเพียงพอตอความตองการ
4) ขาดแคลนเครื่องมือวิเคราะหขั้นสูงในการทํางานวิจัย
5) ขาดประสบการณในการเขียนบทความวิชาการ และการนําเสนอผลงานวิจัย
6) คณาจารยยังขาดเจตคติตอการสรางสรรคผลงานวิจัยเพื่อสรางกาวหนาในกับ
มหาวิทยาลัย และตอตนเอง
1.4 ดานการบริการวิชาการ
จุดแข็ง
1) มีองคความรูทางวิชาการที่หลากหลายและทันสมัยเพื่อใหบริการวิชาการ
2) มีหนวยงานเฉพาะทางที่รองรับงานบริการวิชาการแกสังคม เชน ศูนยภาษา
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนยวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต ศูนยพัฒนาวิชาชีพครู ศูนย
พัฒนาทรัพยากรมนุษย และหนวยงานบริการวิชาการ
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จุดออน
1) ขาดหนวยงานที่รับผิดชอบที่กําหนดนโยบายดานการบริการวิชาการ
2) งบประมาณสําหรับการสนับสนุนการบริการวิชาการยังไมเพียงพอ
3) การใหบริการวิชาการไมสอดคลองกับความตองการของชุมชน/สังคม
4) ขาดการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย เขากับการใหบริการวิชาการ
5) ขาดความเชื่อมโยงในการใหบริการวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน
1.5 ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒธรรม
จุดแข็ง
1) มีหนวยงานทําหนาที่หลักเกี่ยวกับกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
โดยตรง
2) กิ จ กรรมทางด า นศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมเมื อ งเพชรได รั บ การยอมรั บ จาก
หนวยงานภายนอก
3) มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถในดานศิลปะและวัฒนธรรม
4) มีผลงานของนักศึกษาที่ไดรับการยอมรับจากสังคมภายนอกทั้งในประเทศ
และตางประเทศ
จุดออน
1) ขาดการบูรณาการองคความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
การวิจัย และการใหบริการวิชาการ
2) ขาดการประสานงานความรวมมือของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อ
สรางสรรคงานดานทํานุศิลปะและวัฒนธรรม
3) ขาดแคลนนั ก วิ จั ย ที่ มี ศั ก ยภาพในการทํ า งานวิ จั ย ด า นทํ า นุ ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม
4) ขาดแคลนงบประมาณสนับสนุน
5) เปาหมายการอนุรักษ พัฒนาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมยังไมชัดเจน
2. ปจจัยภายนอก
2.1 ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
โอกาส
1) มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการรองรับการเปลี่ยนแปลงและความกาวหนา
อยางรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) มหาวิทยาลัยสามารถนําความหลากหลายของเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชให
เกิดประโยชน ในการบริหารจัดการ
อุปสรรค
1) ความเจริ ญ ก า วหน า และการเปลี่ ย นแปลงระบบเทคโนโลยี เ กิ ด ขึ้ น อย า ง
รวดเร็ว ทําใหการพัฒนาขีดความสามารถในการทํางานของคนไมทันการเปลี่ยนแปลง
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2) งบประมาณ เพื่อการสนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศยังไมเพียงพอ
3) การถายทอดความรู ขอมูล ขาวสาร เกี่ยวกับความเจริญกาวหนาและการ
เปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังไมทั่วถึง
4) บุคลากรที่รับผิดชอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศขาดการพัฒนาศักยภาพใน
การทํางาน อยางตอเนื่อง
2.2 ดานการเมือง
โอกาส
1) นโยบายการเปลี่ ย นแปลงระบบการบริ ห ารของประเทศ ที่ ส ง เสริ ม ให
มหาวิทยาลัยมีอิสระ ในการบริหารจัดการมากขึ้น
อุปสรรค
1) การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของประเทศ สงผลใหการดําเนินงานตามแผน
ของมหาวิทยาลัยมีความคลาดเคลื่อน เชน นโยบายการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ นโยบายการ
ปฏิรูปการเงินอุดมศึกษา เปนตน
2) การเปดเสรีทางการศึกษา เชน การแขงขันศักยภาพการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและตางประเทศ
2.3 ดานเศรษฐกิจ
โอกาส
- มหาวิทยาลัยมีความมั่นคงของงบประมาณเงินรายไดอยูในเกณฑพอใช
อุปสรรค
- การใชจายเงินงบประมาณยังไมมีประสิทธิภาพ
2.4 ดานสังคม/ สภาพแวดลอม
โอกาส
1) คานิยมในการเขาศึกษาระดับอุดมศึกษาของนักเรียน / นักศึกษา
2) เจตคติ ข องบุ ค คลทั่ ว ไปและบุ ค คลภายนอกที่ มี ต อ มหาวิ ท ยาลั ย เช น
ผูปกครอง นักเรียนผูประกอบการ ผูใชบัณฑิต
3) เจตคติดานวิชาการ ดานการใหบริการ ดานคุณธรรม ดานคุณภาพบัณฑิต
จริยธรรม ความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน
อุปสรรค
1) สถานการณปญหาสังคมรอบมหาวิทยาลัย
2) ปญหาแหลงอบายมุข
3) ปญหายาเสพติด
4) ปญหาการมั่วสุมและการมีเพศสัมพันธของวัยรุน
5) ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
6) ปญหาการจัดการหอพักเอกชนรอบมหาวิทยาลัย
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2.5 ดานการแขงขัน
โอกาส
1) เปนสถาบันการศึกษาที่มีความหลากหลายทางวิชาการ
2) มีการพัฒนาองคกรและคุณภาพการใหบริการอยางตอเนื่อง
3) มีศูนยใหบริการทางการศึกษาในจังหวัดตางๆ ที่มีความตองการของผูเรียน
อุปสรรค
1) คุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติราชการของแตละหนวยงานยังไมเทาเทียมกัน
2) ศักยภาพในการแสวงหานักศึกษาของแตละคณะ/หลักสูตรมีความแตกตางกัน
3) ศักยภาพในการแสวงหางบประมาณของแตละหนวยงานแตกตางกัน
4) มีสถาบันการศึกษา/คูแขงอยูใกลมหาวิทยาลัย

3. วิสัยทัศน
มุงพัฒนามหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น เปนแหลงเรียนรู วิจัย
คลังปญญา ศูนยการเรียนรูภูมิปญญาไทย และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีคุณภาพ เพิ่มความ
เขมแข็งและขีดความสามารถของชุมชนดวยระบบบริหารจัดการที่ดี

4. พันธกิจ
4.1 เสริมสรางโอกาสทางการศึกษาแกประชาชน
4.2 สรางมาตรฐานและระบบประกันคุณภาพ
4.3 เพิ่มขีดความสามารถและความเขมแข็งของชุมชน
4.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี ไดมาตรฐาน มีธรรมาภิบาล
4.5 เสริมสรางและพัฒนาความรวมมือกับองคกรภายใน และตางประเทศเพื่อพัฒนา
การศึกษา และพัฒนาทองถิ่น
4.6 ศึกษา วิจยั สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ
4.7 เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งดานคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ

5. เปาประสงคในการพัฒนา
5.1 ทองถิ่นไดรับการศึกษาทั่วถึง เทาเทียม ตอเนื่อง
5.2 บัณฑิตมีคุณภาพมากขึ้น
5.3 ชุมชน และภูมิปญญาทองถิ่นมีความเขมแข็ง
5.4 การบริหารและบริการมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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6. ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ
6.1 การเสริมสรางโอกาสในการศึกษาแกประชาชน
6.1.1 ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลาย สอดคลองกับความตองการของ
ทองถิ่น ประเทศ และภาวะการมีงานทํา
6.1.2 การถายโอนประสบการณผลการเรียน การศึกษานอกระบบ โรงเรียน และ
การศึกษาตามอัธยาศัย
6.1.3 ปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน และวิจัยการเขาถึงการศึกษาที่
หลากหลาย
6.1.4 จัดกระบวนการเรียนที่ยืดหยุนทั้งระบบเปดควบคูระบบปด และมีคุณภาพ
6.1.5 มีสื่อการเรียนการสอนที่สอดคลองกับธรรมชาติ วัย อาชีพของผูเรียน และ
กลุมเครือขาย
6.1.6 จัด Virtual classroom, e-learning, e-library และ Cyber University
6.1.7 จัดหลักสูตรระยะสั้น 1-2 สัปดาห 3 เดือน 6 เดือน จํานวน 1-2 วิชา
6.1.8 จัดตั้งศูนยเรียนรูเศรษฐกิจกิจพอเพียง การจัดการความรู และภูมิปญญา
(Sufficiency Economy and Local Wisdom Management)
6.1.9 รวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้งในประเทศและตางประเทศในการจัด
การศึกษาหลักสูตรตาง ๆ
6.1.10 พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรที่บูรณาการภูมิปญญาตะวันออก
และภูมิปญญาตะวันตก
6.1.11 จัดใหมี e-application
6.1.12 สรางความเขมแข็งของสาขาวิชาตาง ๆ ของคณะเพื่อรองรับการพัฒนา
หลักสูตรทีส่ อดคลองกับความตองการของยุทธศาสตรตามวาระแหงชาติ (Agenda Based
Strategies) และยุทธศาสตรพื้นที่ (Area Based Strategies)
6.1.13 จัดหาทุนการศึกษารวมกับองคกรทองถิ่น เพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาส
ทางการศึกษาและกลับไปพัฒนาทองถิ่นตนเอง
6.2 การผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพ
6.2.1 จัดทําแผนกําลังคนใหสอดคลองกับแผนพัฒนาโปรแกรมวิชา และ
แผนพัฒนาดานอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย ทั้งบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
6.2.2 จัดหาและพัฒนาอาจารย เจาหนาที่ ทั้งการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงาน
แลกเปลีย่ น ทัง้ ในประเทศและตางประเทศ เพื่อสรางมาตรฐานและคุณภาพบุคลากร
6.2.3 พัฒนาระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามเกณฑมาตรฐาน
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สมศ. และ ก.พ.ร. สนับสนุนการประเมินภายในและ
ภายนอก

ก-8

6.2.4 สนับสนุนโครงการสหกิจศึกษา (Co-operative Education) สงเสริมให
นักศึกษามีประสบการณทํางานกับภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ ฯลฯ
6.2.5 สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยบม เพาะทางธุรกิจ (University
Business Incubator) เพื่อสนับสนุนการทํา นําผลงานวิจัยสูภาคอุตสาหกรรม และนักศึกษาเปน
ผูประกอบการแทนมุงจะเปนลูกจางตลอดไป
6.2.6 สนับสนุนใหกิจการนักศึกษาเปนศูนยกิจกรรมและบริการสําหรับนักศึกษา
(Student University Center)
6.2.7 จัดตั้งศูนยชวยการเรียนและพัฒนาทักษะการเรียน (Tutorial Center)
ชวยเหลือเตรียมความพรอมนักศึกษาในการเรียนและศึกษาดวยตนเอง (Self Access Center)
6.2.8 สนับสนุนศูนยภาษาและศูนยคอมพิวเตอร (Language & Computer
Center) เพื่อพัฒนาทักษะภาษาและคอมพิวเตอรของนักศึกษา อาจารย บุคลากร ใหใชงานไดดี
6.2.9 พัฒนาหองสมุดเปนศูนยการเรียนรูที่มีชีวติ (Living Learning Center) ทั้ง
สิ่งพิมพและ e-library
6.2.10 ปฏิรูปสื่อการเรียนและวิธีการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางการ
ประยุกต Project Based Learning, Problem Based Learning และเนน Five Domains of Learning
6.2.11 สนับสนุนการจัดตั้ง Creation & Innovation Center สงเสริมการคิด
สรางสรรคและพัฒนานวัตกรรมของอาจารยและนักศึกษา
6.2.12 ปรับปรุงวิธีการวัดประเมินผลการเรียน เนนการคิดริเริ่ม วิเคราะห
สังเคราะห และการเรียนการจากการกระทํา (Learning by Doing)
6.2.13 เชื่อมโยงเครือขาย UNI-NET, ED-NET และ Global Network เพื่อ
ประโยชนตอการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน
6.2.14 พัฒนาระบบการเรียนรวมชุมชน (Community Link) และระบบการเรียน
รวมภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ (Industry Link)
6.2.15 สนับสนุนแตละคณะใหมีความเปนเลิศ (Excellent Issue) อยางนอย 1
เรื่อง และทําวิจัยรวมของอาจารย นักศึกษา และทองถิน่
6.2.16 เพิ่มสัดสวนอาจารย พนักงานอาจารย ระดับปริญญาโท : เอก และ
สัดสวนตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย : รองศาสตราจารย : ศาสตราจารย
6.2.17 จัดหาอาจารยภายนอก ปราชญทองถิ่น และแหลงการเรียนรูภ ายนอก
เพื่อการอุดมศึกษา
6.2.18 กําหนดใหมีตําราหลัก (Text Book) แตละรายวิชา และแตละโปรแกรมวิชา
6.2.19 สนับสนุนการพัฒนา Courseware & e-Learning
6.2.20 ขยายเครือขายการเรียนรูจากสถาบันอื่นทั้งในประเทศและตางประเทศ
การใช Union Catalog รวมกับศูนยการเรียนรูมหาวิทยาลัยอื่น
6.2.21 สนับสนุน Notebook Computer และ P.C. แกอาจารย นักศึกษา และ
พัฒนาไปสูแนวคิด Cyber University
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6.2.22 สนับสนุนการทํา Benchmark ระหวางโปรแกรมวิชา คณะ และสถาบันอื่น
6.2.23 ตั้งระบบทดสอบกลาง เพื่อประเมินสมรรถนะของนักศึกษาแตละ
โปรแกรมวิชาแตละชวงชั้นป และกอนสําเร็จการศึกษา
6.3 เพิ่มขีดความสามารถและความเขมแข็งของชุมชนและภูมปิ ญญาทองถิน่
6.3.1 สนับสนุนวิจัยเพื่อเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชนและการปกครองทองถิ่น
6.3.2 จัดทีมวิจัยและหนวยวิจัย (Research Unit) เพื่อตอบโจทยวิจยั จากปญหา
ชุมชนทองถิ่น และวิจัยชั้นเรียน
6.3.3 พัฒนานักวิจัยรุนเยาว นักวิจัยระดับกลางและนักวิจัยอาวุโส
6.3.4 บูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน การพัฒนาทองถิ่น กองทุน
หมูบาน องคการบริหารสวนตําบล วิสาหกิจชุมชน
6.3.5 สนับสนุนอาจารย นักศึกษา ปฏิบัตแิ ละวิจัยรวมกับชุมชน ภาคการผลิต
และบริการ
6.3.6 ตั้งศูนยการเรียนรูเ ศรษฐกิจพอเพียงแหลงการเรียนรูท างศิลปวัฒนธรรมทองถิน่
6.3.7 สนับสนุน ปลูกจิตสํานึกภูมิปญญาทองถิ่นการสรางความเขมแข็งกองทุน
หมูบาน องคการปกครองของทองถิ่น ศูนยเด็กเล็ก
6.3.8 พัฒนากําลังคนทุกระดับใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น มิภาค
และประเทศ
6.3.9 จัดหลักสูตรพิเศษและฝกอบรม
6.3.10 แสวงหากแนวทางการบูรณาการความเดนของมหาวิทยาลัยสู
ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม ธุรกิจ โรงแรมและการทองเทีย่ ว ตลาดกลาง
สินคาเกษตร
6.3.11 สนับสนุนจัดระบบศูนยขอมูลของทองถิ่นเพื่อการเรียนรู วิจัย และบริหารจัดการ
6.3.12 รวมมือกับผูนําทองถิ่น ผูนําศาสนา ประชาชน นักการเมือง และปราชญ
ทองถิ่นในการขับเคลื่อนการพัฒนา
6.3.13 ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาทัว่ ไปบางรายวิชาใหเกี่ยวของกับภูมิปญญา
วิถีชวี ิตและวัฒนธรรมทองถิ่น
6.3.14 ใชกระบวนการบัณฑิตศึกษา และการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งดาน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง
6.4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและภูมิสถาปตย
6.4.1 Re- organize และ Re – design องคกรใหสอดคลองกับพันธกิจหนาที่
และรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
6.4.2 สงเสริม Human Resource Development Unit (HRD Unit) เพื่อวางแผน
และพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับแผนปฏิบัตใิ นปจจุบนั และอนาคต คัดสรรคนดี คนเกง มารวม
ปฏิบัติงานอยางมีระบบ
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6.4.3 พัฒนา ICT เพื่อการบริหารจัดการ ทั้งดานการเงิน บุคลากร พัสดุ การ
ลงทะเบียน และฐานขอมูลเพื่อการบริหารทุกดาน
6.4.4 ใชระบบการจัดการความ (Knowledge Management) และการจัดการ
ความเสี่ยง (Risk Management) มาชวยพัฒนางาน
6.4.5 ลดขั้นตอน ลดเวลา ลดความผิดพลาด และเพิ่มความพึงพอใจ
6.4.6 สงเสริมการเปนอาจารยมืออาชีพ และการพัฒนาวิชาชีพของบุคลากร
(Professional Development) และสรางวัฒนธรรมการทํางานใหม
6.4.7 มีระบบสงเสริม ชวยเหลือพนักงานมหาวิทยาลัย และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
6.4.8 สนับสนุนบุคลากรแตละคนมีแผนพัฒนา และมี Career Path ของตนเอง
6.4.9 พัฒนาภูมิสถาปตยใหโดดเดน สวยงาม เปน Unspoken Teacher ที่ดี ซึม
ซับและหลอหลอมจิตใจนักศึกษา ใหเขียว (Green) รมรื่น เย็นสบาย สะอาด (Clean)
6.4.10 พัฒนาวิทยาเขตทีม่ ีอยูแลวรวมกับชุมชน และองคกรทองถิ่นใหเปน
แหลงการศึกษาธรรมชาติและการเรียนรูระบบนิเวศน
6.4.11 ประยุกตและนําระบบประกันคุณภาพ (Q.A.) มาตรฐาน ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ ก.พ.อ. มาใชอยางเหมาะสม
6.4.12 พัฒนาหนวยงานหารายไดของมหาวิทยาลัยอยางเปนระบบ
6.4.13 นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในกระบวนการบริหารจัดการ
และการพัฒนาอยางเปนระบบ
6.4.14 ปรับปรุงแกไขระเบียบขอบังคับตาง ๆ ทั้งดานบุคลากร การจัดการเรียน
การสอน การเงิน บุคลากรบริการทางวิชาการอยางเหมาะสมกับสถานการณ
6.4.15 สนับสนุนการดําเนินงานเครือขายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา (Higher
Education Network) ทั้งดานวิจัย วิชาการ บัณฑิตในอุดมคติ และการแลกเปลีย่ นนักศึกษา อาจารย
6.4.16 จัดทําแผนพัฒนาจุดเดนของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก ทั้งระยะสั้น ระยะ
กลาง และระยะยาว Revise Revisit และ Rolling Plan อยางตอเนื่อง
6.4.17 มีกระบวนการติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเปน
ระยะ และเปนระบบ
6.4.18 สรางระบบจูงใจ ผลตอบแทน และโบนัสที่เหมาะสมและเปนธรรม
6.4.19 สนับสนุนการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และองคกร
ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
7. นโยบายจุดเนนในการจัดสรรงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2553
7.1 เพิ่มคุณภาพบัณฑิตใหเปนคนดี ทํางานเปนและได งานทํา
7.2 เรงรัดพัฒนาอาจารยใหไดตามมาตรฐานอุดมศึกษา
7.3 ใหบริการวิชาการโดยเชื่อมโยงกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัยและทองถิ่น

ก-11

7.4 สงเสริมการวิจัยและบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน
7.5 สงเสริมการพัฒนาสาขาวิชาสูสากล
7.6 พัฒนา ICT เพื่อบริหารจัดการและการเรียนการสอน
7.7 พัฒนาภูมิสถาปตยใหเขียว รมรื่น สะอาด
7.8 สนับสนุนงาน/โครงการที่มุงแกปญหาจากผลการประเมินของ ก.พ.ร. สมศ. และ
สกอ. และการประเมินภายใน
7.9 สงเสริมการประหยัดพลังงานและแกไขปญหาโลกรอน

ก-12

1

2. ผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพ

1. เสริมสรางโอกาส
ในการศึกษาแก
ประชาชน

ประเด็นยุทธศาสตร

1. เพิ่มคุณภาพบัณฑิตให
เปนคนดี ทํางานเปน
และได งานทํา
2. เรงรัดพัฒนาอาจารย
ใหไดตามมาตรฐาน
อุดมศึกษา

นโยบายจุดเนนการ
จัดสรรงบประมาณ

1. ผูสําเร็จการศึกษาดาน
วิทยศาสตรและเทคโนโลยี
2. ผูสําเร็จการศึกษาดาน
สังคมศาสตร
3. จํานวนนักศึกษาที่รับเขา
ใหมดานวิทยศาสตรและ
เทคโนโลยี
4. จํานวนนักศึกษาที่รับเขา
ใหมดานสังคมศาสตร
5. จํานวนนักศึกษาที่คงอยู
ดานวิทยศาสตรและ
เทคโนโลยี
6. จํานวนนักศึกษาที่คงอยู
ดานสังคมศาสตร
7. จํานวนนักศึกษาที่ไดรับ
ทุนการศึกษา
8. จํานวนนักศึกษาที่ไดรับ
การสนับสนุนใหทํางาน
ระหวางเรียน
9. รอยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่ไดงานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระ
ในระยะเวลา 1 ป
10. รอยละของบทความวิทยา
นิพนธปริญญาโทหรือเอก

ตัวชี้วัด

80

300

100

6,746

2,437

1,480

815

1,489

584

เปา
หมาย
งาน/โครงการ

1. พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี
คน
2. พัฒนาหลักสูตร General
Education
คน
3. พัฒนาหลักสูตรของคณะระดับ
Core Course
4. สนับสนุนการมีงานทําระหวางเรียน
คน
แกนักศึกษา
5. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
คน
6. สนับสนุนทุนเรียนดีกิจกรรมเดน
7. ประชาสัมพันธและแนะแนวการศึกษา
8. ประชาสัมพันธสาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา
คน
9. แนะแนวการศึกษาตอและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
ปการศึกษา 2553
คน 10. ทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตรฯ
11. พัฒนาหลักสูตร
คน 12. แนะแนวการศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
13. แนะแนวการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
14. พัฒนางานกองทุน กยศ.
คน 15. ประชาสัมพันธศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
1. ดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
2. สนับสนุนการทําผลงานวิชาการ
รอยละ
แกอาจารย
3. พัฒนาสหกิจศึกษา
4. พัฒนาการเรียนการสอนวิทยา-

หนวย
นับ

ตารางที่ 1 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร นโยบายจุดเนน ตัวชี้วัด และงาน/โครงการ

สํานักสงเสริมวิชาการฯ
สํานักสงเสริมวิชาการฯ

สํานักงานอธิการบดี

คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะอุตสาหกรรมฯ
สํานักสงเสริมวิชาการฯ
กองพัฒนานักศึกษา
ศูนยจัดการศึกษาฯ

สํานักงานอธิการบดี
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะวิทยาการจัดการ

สํานักสงเสริมวิชาการฯ

สํานักสงเสริมวิชาการฯ

สํานักสงเสริมวิชาการฯ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

2

ประเด็นยุทธศาสตร

นโยบายจุดเนนการ
จัดสรรงบประมาณ
3. สงเสริมการพัฒนา
สาขาวิชาสูสากล

ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งระดับ
ชาติหรือนานาชาติตอ
บทความวิทยานิพนธ
ปริญญาโทหรือเอก
11. รอยละของอาจารยประจํา
ที่มีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา
12. รอยละของอาจารยประจํา
ที่มีตําแหนงทางวิชาการ
13. ระดับความสําเร็จของ
แผนพัฒนาสาขาวิชา
สูสากล

ตัวชี้วัด

รอยละ

40

ระดับ

รอยละ

20

4

รอยละ

หนวย
นับ

75

เปา
หมาย

20.
21.
22.
23.

17.
18.
19.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

7.
8.

6.

5.

ศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต
เพิ่มจํานวนสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาดานการศึกษา
ปฐมวัยในทองถิ่น
พัฒนคุณภาพการจัดการศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา
เตรียมความพรอมสูการประกอบอาชีพครูสู
ความเปนเลิศ
สนับสนุนการฝกประสบการณวิชาชีพครู
ปฐมวัยสัญจร
ปฏิบัติการออกกําลังกายถูกตอง
สนับสนุนกีฬานักศึกษา
พัฒนานักศึกษาเพื่อรองรับการประกอบอาชีพ
นักศึกษารูปฏิบัติตามวัฒนธรรม
จัดซื้อครุภัณฑสํานักงานคณะมนุษยฯ
พัฒนานักศึกษาดานทักษะภาษาอังกฤษ
คอมพิวเตอรและความพรอมในการฝกประสบการณ
จัดทําวารสารวิชาการของคณะมนุษยฯ
จัดนิทรรศการวิชาการ
พัฒนานักศึกษาใหมีคุณธรรม จริยธรรม ความรู
ทักษะ เชาวปญญาและความคิด
สรางเครือขายบัณฑิต
พัฒนาศักยภาพงานกิจการนักศึกษา
ปจฉิมนิเทศนักศึกษา
พัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรมของ
นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคม

งาน/โครงการ

ตารางที่ 1 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร นโยบายจุดเนน ตัวชี้วัด และงาน/โครงการ

คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ

คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ

คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ

คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร

สํานักวิทยบริการ ฯ
คณะครุศาสตร

คณะวิทยาศาสตร ฯ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

3

ประเด็นยุทธศาสตร

นโยบายจุดเนนการ
จัดสรรงบประมาณ
ตัวชี้วัด

เปา
หมาย

หนวย
นับ
24. ศึกษาดูงานการพัฒนาสังคมของนักศึกษา
25. สืบสานมรดกไทย
26. พัฒนาและสงเสริมคุณภาพนักศึกษา
สาขาวิชานิติศาสตร
27. ศึกษาดูงานองคกรเอกชนที่ผลิตการแสดง
(สยามนิรมิตร)
28. นิทรรศการโครงการพิเศษออกแบบประยุกตศิลป
29. ศึกษาดุงานของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะและ
การออกแบบ
30. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
31. เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของ
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
32. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
33. อบรมคุณธรรมจริยธรรมใหนักศึกษาชั้นปที่ 1
34. พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
35. เสริมทักษะวิชาชีพบรรณารักษศาสตร
และสารนิเทศศาสตร
36. พัฒนาคุณภาพนักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมดนตรี
37. ศึกษาดูงานเสริมการเรียนรูของนักศึกษาจีน
38. ปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศนักศึกษาจากประเทศจีน
39. เสริมทักษะศิลปวัฒนธรรมใหแกนักศึกษาจีน
40. สานสัมพันธนักศึกษาไทย-จีน
41. พัฒนาจริยธรรมนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
42. ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องศิลปะการฟงอยาง
ลึกซึ้งเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการสื่อสาร

งาน/โครงการ

ตารางที่ 1 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร นโยบายจุดเนน ตัวชี้วัด และงาน/โครงการ

คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ

คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ

คณะมนุษยศาสตรฯ

คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ

คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ

คณะมนุษยศาสตรฯ

คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

4

ประเด็นยุทธศาสตร

นโยบายจุดเนนการ
จัดสรรงบประมาณ
ตัวชี้วัด

เปา
หมาย

หนวย
นับ
43. ยุววิจัยคติชนวิทยา
44. วันเด็กแหงชาติ
45. ศึกษาดูงานกรณีการพัฒนาและยุทธศาสตร
การพัฒนา (ภาคอีสาน)
46. ศึกษาดูงานการพัฒนาทองถิ่นในตางประเทศ
47. คายฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
สาขาภาษาอังกฤษ
48. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมสาขาภาษาอังกฤษ
49. คายภาษาอังกฤษ
50. ปจฉิมนิเทศ
51. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อแขงทักษะวิชาการ
ภาษาอังกฤษ
52. สงเสริมการเรียนรูวัฒนธรรมเจาของภาษาอังกฤษ
เทศกาลและวันสําคัญ
53. พัฒนานักศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
54. พัฒนานักศึกษาโดยการศึกษาดูงานและกิจกรรม
นอกชั้นเรียน
55. นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ
56. ศึกษาดูงานและการจัดกิจกรรมพัฒนาภาวะผูนํา
และพัฒนาทองถิ่น
57. กิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและเสริม
การเรียนการสอน
58. พัฒนาความรู บุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม
59. พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาเอกสังคมศึกษา
60. ศึกษาดูงานนอกสถานที่
61. เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม

งาน/โครงการ

ตารางที่ 1 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร นโยบายจุดเนน ตัวชี้วัด และงาน/โครงการ

คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะวิทยาการจัดการ

คณะมนุษยศาสตรฯ

คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ

คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ

คณะมนุษยศาสตรฯ

คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ

คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ

คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

5

ประเด็นยุทธศาสตร

นโยบายจุดเนนการ
จัดสรรงบประมาณ
ตัวชี้วัด

เปา
หมาย

หนวย
นับ

81.
82.
83.

79.
80.

76.
77.
78.

71.
72.
73.
74.
75.

62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
เสริมสรางสุขภาพ
พัฒนาทักษะนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี
พัฒนาทักษะนักศึกษา MBA
พัฒนานักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร
สงเสริมกีฬา นันทนาการ และสุขภาพ
อบรมโปรแกรมคอมพิวเตอรธุรกิจ
เสริมทักษะความรูทางดานทรัพยากรมนุษย
สานสัมพันธและอบรมเชิงปฏิบัติการทางการตลาด
ระหวางนักศึกษามหาวิทยาลัยและตางสถาบัน
พัฒนางานกิจการนักศึกษา
สงเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย
พัฒนาสังคม สิ่งแวดลอมและบําเพ็ญประโยชน
พัฒนาบุคลิกภาพและศิลปการพูดสําหรับนักบริหาร
ศึกษาดูงานและการฝกอบรมเทคนิคการเปนผูนํา
แบบมีสวนรวม
เสริมสรางความสําเร็จทางวิชาการ
ทุนนวัตกรรมสื่อการสอน e-Learning
พัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการนักศึกษา
วิชาการตลาด
ฝกประสบการณวิชาชีพ
ฝกอบรมพัฒนาการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียน
เปนศูนยกลาง
ศึกษาดูงานของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
จัดตั้งศูนยทดสอบทักษะดานคอมพิวเตอร
พัฒนาทักษะวิชาการนักศึกษา

งาน/โครงการ

ตารางที่ 1 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร นโยบายจุดเนน ตัวชี้วัด และงาน/โครงการ

คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

6

ประเด็นยุทธศาสตร

นโยบายจุดเนนการ
จัดสรรงบประมาณ
ตัวชี้วัด

เปา
หมาย

หนวย
นับ
84. สหกิจศึกษา
85. พัฒนาทักษะการใชคอมพิวเตอรและโปรแกรม
สําเร็จรูป (MS-Office 2007) เบื้องตน
86. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพ
87. จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา
(เคกและของขวัญของฝาก)
88. พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาชีววิทยา
89. เพิ่มพูนความรูนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
90. เพิ่มพูนความรูกอนและหลังฝกประสบการณ
วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร
91. ศึกษาดูงานสาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
92. พัฒนาการเรียนการสอนสาขาเคมี
93. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะ
สําหรับประกอบอาชีพ
94. สงเสริมสุขภาพ
95. การปฐมนิเทศนักศึกษา
96. ปลูกปาชายเลน
97. กิจกรรมปใหม
98. สนับสนุนกีฬานักศึกษาคณะ
99. สนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตร
100. สงเสริมสุขภาพจักรยานสัญจร
101. อบรมทําน้ํายาลางจาน
102. อบรมเทคนิคการเตรียมสารละลาย
103. พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
104. พัฒนาการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตรฯ
105. จัดหาวัสดุครุภัณฑเพื่อใชในการเรียนการสอน

งาน/โครงการ

ตารางที่ 1 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร นโยบายจุดเนน ตัวชี้วัด และงาน/โครงการ

คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะวิทยาศาสตรฯ

คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะวิทยาศาสตรฯ

คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะวิทยาศาสตรฯ

คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรฯ

คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

7

ประเด็นยุทธศาสตร

นโยบายจุดเนนการ
จัดสรรงบประมาณ
ตัวชี้วัด

เปา
หมาย

หนวย
นับ
106. อบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอม
ในการทํางาน
107. พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาคณิตศาสตร
และคอมพิวเตอร
108. คายปฏิบัติธรรมเนื่องในวันแมแหงชาติ
109. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
110. พัฒนาทักษะและศักยภาพของนักศึกษา
111. สนับสนุนการเปนผูประกอบการและสหกิจศึกษา
112. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร
113. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเกษตรศาสตร
114. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร
115. การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
116. จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการพัฒนา
117. ฝกซอมพระราชทานปริญญาบัตร
118. สื่อสัมพันธศิษยเกา
119. จัดทําวารสารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
120. Free concert ดนตรีตานภัยยาเสพติด
121. บริการสารสนเทศนักศึกษา/คณาจารย/บุคลากร
122. ปฐมนิเทศนักศึกษา
123. จัดแขงขันกีฬาดอนขังใหญ
124. กีฬาภายในสามัคคีสัมพันธ
125. สุขภาพดีนักศึกษา
126. พัฒนาภาวะผูนักศึกษา

งาน/โครงการ

ตารางที่ 1 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร นโยบายจุดเนน ตัวชี้วัด และงาน/โครงการ

คณะอุตสาหกรรมฯ
คณะอุตสาหกรรมฯ
คณะอุตสาหกรรมฯ
คณะอุตสาหกรรมฯ
คณะอุตสาหกรรมฯ
คณะอุตสาหกรรมฯ
คณะอุตสาหกรรมฯ
คณะอุตสาหกรรมฯ
คณะอุตสาหกรรมฯ
คณะอุตสาหกรรมฯ

คณะเกษตรฯ
คณะเกษตรฯ

คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะเกษตรฯ
คณะเกษตรฯ
คณะเกษตรฯ
คณะเกษตรฯ
คณะเกษตรฯ

คณะวิทยาศาสตรฯ

คณะวิทยาศาสตรฯ

หนวยงานที่รับผิดชอบ
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ประเด็นยุทธศาสตร

นโยบายจุดเนนการ
จัดสรรงบประมาณ
ตัวชี้วัด

เปา
หมาย

หนวย
นับ
127. ปจฉิมนิเทศ/ฝกประสบการณวิชาชีพ/แนะแนว
อาชีพนักศึกษา
128. อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการฝกงานตางประเทศ
(Iaeste Thailand)
129. ศึกษาดูงานดานศิลปวัฒนธรรม
130. ออกคายอาสาถายทอดเทคโนโลยี
131. ศึกษาดูงานในภาคอุตสาหกรรม
132. จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
133. จัดหาวัสดุฝกปฏิบัติใหแกนักศึกษาสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล
134. พัฒนาคุณภาพบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส
135. จัดการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา
136. จัดการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร
137. พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
138. จัดหาวัสดุฝกสาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง
139. พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนบัณฑิตศึกษา
140. อนุรักษทรัพยยากรธรรมชาติ (ปลูกปาตาม
แนวพระราชดําริ)
141. อบรมคุณธรรม จริยธรรมสําหรับนักศึกษา
142. สืบทอดประเพณีลอยกระทง
143. สืบทอดประเพณีแหเทียนพรรษา
144. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสาขาวิชาวิศวกรรม
ซอฟตแวร

งาน/โครงการ

ตารางที่ 1 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร นโยบายจุดเนน ตัวชี้วัด และงาน/โครงการ

คณะอุตสาหกรรมฯ
คณะอุตสาหกรรมฯ
คณะอุตสาหกรรมฯ
คณะอุตสาหกรรมฯ

คณะอุตสาหกรรมฯ
คณะอุตสาหกรรมฯ
คณะอุตสาหกรรมฯ

คณะอุตสาหกรรมฯ
คณะอุตสาหกรรมฯ
คณะอุตสาหกรรมฯ

คณะอุตสาหกรรมฯ

คณะอุตสาหกรรมฯ
คณะอุตสาหกรรมฯ
คณะอุตสาหกรรมฯ
คณะอุตสาหกรรมฯ
คณะอุตสาหกรรมฯ

คณะอุตสาหกรรมฯ

คณะอุตสาหกรรมฯ

หนวยงานที่รับผิดชอบ
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ประเด็นยุทธศาสตร

นโยบายจุดเนนการ
จัดสรรงบประมาณ
ตัวชี้วัด

เปา
หมาย

หนวย
นับ

161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.

150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.

145.
146.
147.
148.
149.

จัดการเรียนการสอนภายในและภายนอกคณะ
สนับสนุนนักศึกษาทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรคณะ
การอบรมมารยาททางสังคม
คายเยาวชนฝกอบรมคอมพิวเตอรและไซเบอร
ประชุมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศดาน
ยุทธศาสตรและคุณภาพ
พิธีไหวครูของนักศึกษาหนวยเรียนรูคายธนะรัชต
ศึกษาดูงานและพัฒนานักศึกษาและคณาจารย
สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา
สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนของหนวยเรียนรู
กีฬาพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และมวลชนสัมพันธ
จัดหางานระหวางเรียนและตลาดแรงงาน
เขารวมการแขงขันกีฬา พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 32
เชิดชูเกียรตินักศึกษาดีเดน
รณรงคการแตงกายเครื่องแบบนักศึกษา
สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนานักศึกษา
เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย ครั้งที่ 37
จัดการแขงขันกีฬาดอนขังใหญเกมส ครั้งที่ 23
จัดการแขงขันกีฬาดอนขังใหญเกมส ครั้งที่ 24
สนับสนุนกิจกรรมชมรมนักศึกษา
สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนานักศึกษา
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย
จัดทําคูมือวิทยานิพนธสําหรับอาจารยที่ปรึกษา
สอบวัดความรูวิชาพื้นฐาน 4 วิชา

งาน/โครงการ

ตารางที่ 1 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร นโยบายจุดเนน ตัวชี้วัด และงาน/โครงการ

กองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
สํานักสงเสริมวิชาการฯ
สํานักสงเสริมวิชาการฯ
สํานักสงเสริมวิชาการฯ

ศูนยจัดการศึกษาฯ
ศูนยจัดการศึกษาฯ
ศูนยจัดการศึกษาฯ
ศูนยจัดการศึกษาฯ
กองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา

คณะสารสนเทศฯ
คณะสารสนเทศฯ
คณะสารสนเทศฯ
คณะสารสนเทศฯ
คณะสารสนเทศฯ

หนวยงานที่รับผิดชอบ
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ประเด็นยุทธศาสตร

นโยบายจุดเนนการ
จัดสรรงบประมาณ
ตัวชี้วัด

เปา
หมาย

หนวย
นับ
168. พัฒนาหองสมุดอิเล็กทรอนิกส
169. สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเองและ
การเรียนรูตลาดชีวิต
170. พัฒนาหองสมุดมีชีวิต
171. รักการอาน
172. พัฒนาทักษะการใชคอมพิวเตอรของนักศึกษา
173. พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนของอาจารย
174. พัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
175. ศึกษาดูงานของคณาจารยและเจาหนาที่
176. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของคณาจารยใน
สาขาวิชานิติศาสตร
177. พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาอาจารย
179. การศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
180. พัฒนาบุคลากรสํานักสงเสริมวิชาการ
181. พัฒนาบุคลากรดานวิจัยของมหาวิทยาลัย
182. พัฒนานักวิจัยสายวิทยาศาสตร
183. พัฒนาสาขาวิชาสูความเปนเลิศ
184. อบรมมาตรฐานสิ่งแวดลอม ISO 14001
185. แขงขันตอบปญหาดานการเกษตรและเทคโนโลยี
การอาหาร
186. อบรมทักษะภาษาอังกฤษเฉพาะดาน
เทคโนยีสารสนเทศ
187. พัฒนาหลักสูตรนานาชาติสาขาวิชาความมั่นคง
คอมพิวเตอรและเครือขาย
188. สนับสนุการจัดการศึกษานักศึกษานานาชาติ

งาน/โครงการ

ตารางที่ 1 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร นโยบายจุดเนน ตัวชี้วัด และงาน/โครงการ

สํานักสงเสริมวิชาการฯ

คณะสารสนเทศฯ

คณะสารสนเทศฯ

คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะวิทยาศาสตรฯ
สํานักสงเสริมวิชาการฯ
สถาบันวิจัยฯ
สถาบันวิจัยฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะเกษตรฯ

สํานักวิทยบริการฯ
สํานักวิทยบริการฯ
สํานักวิทยบริการฯ
คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ

สํานักวิทยบริการฯ
สํานักวิทยบริการฯ

หนวยงานที่รับผิดชอบ
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3. เพิ่มขีดความ
สามารถและ
ความเขมแข็ง
ของชุมชนและ
ภูมิปญญาทองถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร

4. ใหบริการวิชาการโดย
เชื่อมโยงกับอัตลักษณ
ของมหาวิทยาลัยและ
ทองถิ่น
5. สงเสริมการวิจัยและ
บูรณาการงานวิจัย
กับการเรียนการสอน

นโยบายจุดเนนการ
จัดสรรงบประมาณ

14. จํานวนโครงการหรือ
กิจกรรมบริการวิชาการ
ที่ตอบสนองความตองการ
พัฒนาและเสริมสราง
ความเขมแข็งของสังคม
ชุมชน
15. จํานวนผูเขารับบริการ
วิชาการ
16. จํานวนโครงการวิจัยที่
ไดรับทุนอุดหนุน
17. จํานวนโครงการวิจัยที่
แลวเสร็จ
18. จํานวนงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคที่ตีพิมพ
เผยแพรในระดับชาติหรือ

ตัวชี้วัด

20

20

คน

2,000

5.

3.
4.

198.
1.
2.

189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.

6.
โครงการ 7.
8.
โครงการ 9.
10.
11.

โครงการ

หนวย
นับ

50

เปา
หมาย
สนับสนุนประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา
จัดพิธีไหวครูของนักศึกษาหนวยเรียนรูทาแซะ
จัดพิธีไหวครูของนักศึกษาหนวยเรียนรูบางสะพาน
อบรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและการปรับตัว
กิจกรรมกลุมสัมพันธและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
อบรมเชิงปฏิบัติการอาจารยผูสอน
เตรียมความพรอมการทําวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ
จัดงานเตรียมความพรอมสําหรับการทําวิทยานิพนธ
ปฐมนิเทศและปจฉิมนักศึกษาหนวยเรียนรู
บางสะพานและทาแซะ
จัดหาวัสดุการศึกษาหนวยเรียนรูนครปฐม
อุดหนุนทุนวิจัยแกอาจารย
ดําเนินงานตามแผนบริการวิชาการ
แกสังคม ปงบประมาณ 2553
เผยแพรและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระดับทองถิ่น
สงเสริมและสรางแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปญญาทองถิ่น โดยใชเครือขายปราชญชาวบาน
สืบสานอัตลักษณเมืองเพชรบุรีครบรอบ 84 ป
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เชิดชูเกียรติพอและแมของนักศึกษา
พัฒนาผูบริหารการศึกษามืออาชีพ
วารสารคณะครุศาสตร
ศูนยขอมูลสารสนเทศสําหรับครู
พัฒนาวัตกรรมการเรียนรูสูการวิจัย
ศึกษาและถายทอดความรูตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงแกทองถิ่นและสังคม

งาน/โครงการ

ตารางที่ 1 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร นโยบายจุดเนน ตัวชี้วัด และงาน/โครงการ

สถาบันวิจัย ฯ
สถาบันวิจัย ฯ
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรฯ

สถาบันวิจัย ฯ
สถาบันวิจัย ฯ

สถาบันวิจัย ฯ

ศูนยจัดการศึกษาฯ
สถาบันวิจัย ฯ

ศูนยจัดการศึกษาฯ
ศูนยจัดการศึกษาฯ
ศูนยจัดการศึกษาฯ
ศูนยจัดการศึกษาฯ
ศูนยจัดการศึกษาฯ
ศูนยจัดการศึกษาฯ
ศูนยจัดการศึกษาฯ
ศูนยจัดการศึกษาฯ
ศูนยจัดการศึกษาฯ

หนวยงานที่รับผิดชอบ
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ประเด็นยุทธศาสตร

นโยบายจุดเนนการ
จัดสรรงบประมาณ

นานาชาติ
19. จํานวนผลงานวิจัยและ
งานสรางสรรคที่ไดรับ
การจดทะเบียนสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร
20. จํานวนโครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
จํานวนผูเขารวมโครงการ
ศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด

หนวย
งาน/โครงการ
นับ
เรื่อง 12. การรับปรึกษาปญหากฎหมายและเผยแพรความรู
กฎหมายเบื้องตนสําหรับประชาชน
13. ประกวดนาฏศิลปไทยและที่เปนเอกลักษณของ
เพชรบุรีระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
5
เรื่อง 14. อบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมสงเสริมการอาน
ระดับประถมศึกษา (โครงการตอยอด)
15 โครงการ 15. เผยแพรแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงแก
นักศึกษาและชุมชน
2,500
คน 16. สํารวจศิษยเกาที่ประกอบธุรกิจเพื่อใหบริการวิชาการ
17. จัดทําฐานขอมูลดานธุรกิจและการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย
18. สัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติสวนภูมิภาค
19. พัฒนาสื่อการเรียนรูตรรกะการเขียนโปรแกรม
20. วารสารคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีชั้นสูง
21. สานสัมพันธชุมชนเขมแข็ง
22. การประกวดวาดภาพและศิลปะประดิษฐของนักศึกษา
23. สัมมนาแลกเปลี่ยนองคความรูดานงานวิจัย
วัฒนธรรมและงานบริการวิชาการ
24. จัดงานสงเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันสําคัญ
ทางศาสนา
25. อนุรักษและสรางคุณคาของหนังสือเกาและ
เอกสารโบราณ
26. จัดทําสารสนเทศดิจิทัล
27. อบรมการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยธุรกิจ
28. สานสัมพันธนองพี่ Executive B.B.A
29. พัฒนาศักยภาพอาจารยดานการวิจัย

เปา
หมาย
20

ตารางที่ 1 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร นโยบายจุดเนน ตัวชี้วัด และงาน/โครงการ

สํานักวิทยบริการฯ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะมนุษยศาสตรฯ

สํานักวิทยบริการฯ

สถาบันวิจัยฯ

คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะสารสนเทศฯ
คณะสารสนเทศฯ
ศูนยจัดการศึกษาฯ
ศูนยจัดการศึกษาฯ
สถาบันวิจัยฯ

คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะมนุษยศาสตรฯ

คณะมนุษยศาสตรฯ

คณะมนุษยศาสตรฯ

หนวยงานที่รับผิดชอบ
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4. พัฒนาระบบ
บริหารจัดการและ
ภูมิสถาปตย

ประเด็นยุทธศาสตร

6. พัฒนา ICT เพื่อบริหาร
จัดการและการเรียน
การสอน
7. พัฒนาภูมิสถาปตย
ใหเขียว รมรื่น สะอาด
8. สนับสนุนงาน/โครงการ

นโยบายจุดเนนการ
จัดสรรงบประมาณ

21. ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
22. ความพึงพอใจของผูรับ
บริการ
23. ระดับความสําเร็จของการ

ตัวชี้วัด

80

4

เปา
หมาย
งาน/โครงการ

30. พัฒนาการเรียนการสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญวิจัย
ในชั้นเรียน และจรราบรรณวิชาชีพ
31. พัฒนาหัวขอวิจัยจากปญหาชุมชนสําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
32. จัดทําวารสารคณะเทคโนโลยีการเษตร
33. สนับสนุนการวิจัยตามกรอบยุทธศาสตรสถาบันวิจัย
และศิลปวัฒนธรรม
34. สนับสนุนการจดทรัพยสินทางปญญา
35. เผยแพรงานวิจัย
36. วารสารงานวิจัย
37. จัดทําคูมือสําหรับนักวิจัย
38. สัมมนาการจัดการความรู เรื่องการบหการจัดการ
คุณภาพงานวิจัย
39. วิจัยพัฒนางานสํานักสงเสริมวิชาการ
40. สรางความรวมมือและชุมชนสัมพันธ
41. บริการวิชาการสูชุมชนและทองถิ่น
42. สานสัมพันธชุมชนเข็มแข็ง
43. การสํารวจความพึงพอใจตอการบริหารจัดการ
การเรียนการสอนและบริการอื่นๆ
1. พัฒนางานประกันคุณภาพภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย
ระดับ 2. ปรับปรุงหองบันทึกเสียงและอุปกรณ
3. จัดทําหองคอมพิวเตอรสําหรับการเรียนออกแบบ
รอยละ
ดวยคอมพิวเตอร
4. ศูนยการเรียนรูเครือขายชุมชน

หนวย
นับ

ตารางที่ 1 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร นโยบายจุดเนน ตัวชี้วัด และงาน/โครงการ

คณะมนุษยศาสตรฯ

สํานักสงเสริมวิชาการ ฯ
คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรฯ

สํานักสงเสริมวิชาการฯ
ศูนยจัดการศึกษาฯ
ศูนยจัดการศึกษาฯ
ศูนยจัดการศึกษาฯ
ศูนยจัดการศึกษาฯ

สถาบันวิจัยฯ
สถาบันวิจัยฯ
สถาบันวิจัยฯ
สถาบันวิจัยฯ
สํานักสงเสริมวิชาการฯ

คณะเกษตรฯ
สถาบันวิจัยฯ

คณะวิทยาศาสตรฯ

คณะวิทยาศาสตรฯ

หนวยงานที่รับผิดชอบ
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ประเด็นยุทธศาสตร

นโยบายจุดเนนการ
จัดสรรงบประมาณ
ที่มุงแกปญหาจาก
ผลการประเมินของ
ก.พ.ร. สมศ. และ
สกอ. และการประเมิน
ภายใน
9. สงเสริมการประหยัด
พลังงานและแกไข
ปญหาโลกรอน

ประหยัดพลังงาน
24. ระดับความสําเร็จในการ
รักษาระยะเวลามาตรฐาน
ในการใหบริการ
25. ระดับความสําเร็จในการ
จัดการความรู
26. รอยละของการเบิกจาย
งบประมาณ
27. ระดับความสําเร็จการ
ประเมินคุณภาพภายใน
28. ระดับความสําเร็จของการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ

ตัวชี้วัด

ระดับ
รอยละ
ระดับ

5
94
5

ระดับ

ระดับ

5

4

หนวย
นับ
ระดับ

เปา
หมาย
5

22.
23.

20.
21.

19.

18.

16.
17.

14.
15.

12.
13.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

จัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พัฒนางาน ICT คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พัฒนาเว็บไซตของสํานักงานอธิการบดี
พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานขอมูลสถาบันวิจัยฯ
พัฒนาระบบใหบริการเครือขายของมหาวิทยาลัย
พัฒนาหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรกลาง
จัดหาโปรแกรมสิทธิบัตรเพื่อสนับสนุนการศึกษา
และการบริหารจัดการ
บริหารงานสํานักงานคณบดี
บริหารงานสํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
บริหารงานจัดการศูนยภาษาและใหบริการชุมชน
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสาขา
วิชาพัฒนาสังคม
บริหารจัดการกิจการนักศึกษาจากประเทศจีน
งานพัฒนาการเรียนการสอนประจําหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาสาขายุทธศาสตรการพัฒนา
บริหารสาขาเพื่อสนับสนุนและพัฒนาการจัด
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนสาขา
รัฐประศาสนศาสตร
จัดการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
บริหารโครงการความรวมมือฯ (กรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น)
สนับสนุนการจัดการศึกษา (ความรวมมือ รปม.)
บริหารจัดการเรียนการสอนและพัฒนาสาขา

งาน/โครงการ

ตารางที่ 1 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร นโยบายจุดเนน ตัวชี้วัด และงาน/โครงการ

คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ

คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ

คณะมนุษยศาสตรฯ

คณะมนุษยศาสตรฯ

คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ

คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ

คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรฯ

คณะวิทยาศาตรฯ
คณะวิทยาศาตรฯ
กองกลาง
สถาบันวิจัยฯ
สํานักวิทยบริการฯ
สํานักวิทยบริการฯ
สํานักวิทยบริการฯ

หนวยงานที่รับผิดชอบ
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ประเด็นยุทธศาสตร

นโยบายจุดเนนการ
จัดสรรงบประมาณ
ตัวชี้วัด

เปา
หมาย

หนวย
นับ

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

29.
30.
31.
32.
33.

28.

24.
25.
26.
27.

วิชาสังคมศึกษา
บริหารงานสํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
บริหารงานสํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร ฯ
ปรับอาคารเรียนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
บริหารงานสํานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยี
การเกษตร
บริหารงานสํานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
พัฒนาภูมิสถาปตยอาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริหารจัดการศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
บริหารจัดการหนวยเรียนรูหัวหิน
บริหารงานและอํานวยการกลาง
กอสรางสถานที่จอดรถยนต จักรยานยนต
และรถจักรยาน
Big Cleaning Day
พัฒนาการบริหารงานนโยบายและยุทธศาสตร
พัฒนางานวิจัยสถาบัน
พัฒนางานวิเทศสัมพันธ
พัฒนาการบริหารงานกองพัฒนานักศึกษา
บริการอนามัยและการปฐมพยาบาลเบื้องตน
บริหารจัดการหอพักนักศึกษา
บริหารงานสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
พัฒนาระบบการเรียนการสอน
พัฒนาการบริการงานทะเบียน
ประชาสัมพันธกิจกรรมสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

งาน/โครงการ

ตารางที่ 1 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร นโยบายจุดเนน ตัวชี้วัด และงาน/โครงการ

กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน
กองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
สํานักสงเสริมวิชาการฯ
สํานักสงเสริมวิชาการฯ
สํานักสงเสริมวิชาการฯ
สํานักสงเสริมวิชาการฯ

คณะสารสนเทศฯ
ศูนยจัดการศึกษาฯ
ศูนยจัดการศึกษาฯ
กองกลาง
กองกลาง

คณะอุตสาหกรรมฯ

คณะวิทยากรจัดการ
คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะเกษตรฯ

หนวยงานที่รับผิดชอบ
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ประเด็นยุทธศาสตร

นโยบายจุดเนนการ
จัดสรรงบประมาณ
ตัวชี้วัด

เปา
หมาย

หนวย
นับ

63.

60.
61.
62.

59.

58.

55.
56.
57.

54.

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

บริหารสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
พัฒนาและปรับปรุงหอวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ
บริหารจัดการงานวิจัย
พัฒนาระบบบริหารจัดการงานสํานักวิทยบริการ
บริหารงานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
การบริหารความเสี่ยง
การจัดการความรู
การประกันคุณภาพคณะครุศาสตร
การบริหารและจัดการความเสี่ยงคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
การพัฒนาการจัดการความรู (KM) และขอมูล
สารสนเทศคณะฯ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคม
ปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
และประกันคุณภาพ
จัดทําและทบทวนแผนยุทธศาสตรคณะ
วิทยาการจัดการ
ประชาสัมพันธกับการเสริมสรางภาพลักษณ
ขององคกร
การประกันคุณภาพคณะเทคโนโลยีการเกษตร
อนุรักษศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
แลกเปลี่ยนเรียนรูและประชาสัมพันธคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
การประกันคุณภาพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

งาน/โครงการ

ตารางที่ 1 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร นโยบายจุดเนน ตัวชี้วัด และงาน/โครงการ

คณะอุตสาหกรรมฯ

คณะเกษตรฯ
คณะเกษตรฯ
คณะเกษตรฯ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะวิทยาการจัดการ

คณะมนุษยศาสตรฯ

สถาบันวิจัยฯ
สถาบันวิจัยฯ
สถาบันวิจัยฯ
สํานักวิทยบริการฯ
สํานักวิทยบริการฯ
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรฯ

หนวยงานที่รับผิดชอบ
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ประเด็นยุทธศาสตร

นโยบายจุดเนนการ
จัดสรรงบประมาณ
ตัวชี้วัด

เปา
หมาย

หนวย
นับ
64. พัฒนางานประกันคุณภาพคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
65. ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะกระบวนการประกัน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับคณะ
66. พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนเนนผูเรียน
เปนสําคัญ
67. การสํารวจความพึงพอใจตอการบริการการเรียน
การสอน
68. อบรมใหความรูทักษะการประกันคุณภาพ
แกนักศึกษา
69. พัฒนาประสบการณนักศึกษาและศิษยเกา
70. มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
71. พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาขอสถาบัน
72. พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาของสํานัก
73. ปรับปรุงระบบสายไฟฟาแรงต่ํา บริเวณหนา
หอพักหญิง
74. ติดตั้งมิเตอรอาคารเพื่อมาตรการประหยัดพลังงาน
75. คาใชจายสํารองฉุกเฉิน
76. บริหารจัดการหนวยเรียนรูประจวบคีรีขันธ
77. สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนหนวยเรียนรูทาแซะ
78. สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนหนวยเรียนรูบางสะพาน
79. การศึกษาดูงานระบบสาธารณสุขศาสตรในตางประเทศ
80. บริหารจัดการหนวยเรียนรูนครปฐม

งาน/โครงการ

ตารางที่ 1 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร นโยบายจุดเนน ตัวชี้วัด และงาน/โครงการ

กองกลาง
สํานักงานอธิการบดี
ศูนยจัดการศึกษาฯ
ศูนยจัดการศึกษาฯ
ศูนยจัดการศึกษาฯ
ศูนยจัดการศึกษาฯ
ศูนยจัดการศึกษาฯ

กองพัฒนานักศึกษา
สํานักสงเสริมวิชาการฯ
สถาบันวิจัยฯ
สํานักวิทยบริการฯ
กองกลาง

กองพัฒนานักศึกษา

ศูนยจัดการศึกษาฯ

ศูนยจัดการศึกษาฯ

คณะสารสนเทศฯ

คณะอุตสาหกรรมฯ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

18

1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา
1.2 คาจางชั่วคราว
1.3 คาตอบแทนพนักงานราชการ
1.4 คาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย
2. งบดําเนินงาน
2.1 คาตอบแทน
2.2 คาใชสอย
2.3 คาวัสดุ
2.4 คาสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
3.1 คาครุภัณฑ
3.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง
4. งบอุดหนุน
5. งบรายจายอื่น
รวมทั้งสิ้น
รอยละ

งบรายจาย

0.9876
0.0612
0.4116
0.5148
0.0700
0.0700
1.7000
2.7576
0.60

การเสริมสราง
โอกาสในการศึกษา
แกประชาชน
20.9575
2.4857
9.3470
9.1248
2.0720
2.0720
0.0200
3.9097
26.9592
5.88

การผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ

หนวย : ลานบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง)
ประเด็นยุทธศาสตร
เพิ่มขีดความสามารถ
การพัฒนาระบบ
และความเขมแข็งของ
บริหารจัดการและ
รวม
รอยละ
ชุมชนและภูมิปญญา
ภูมิสถาปตย
ทองถิ่น
100.0280
100.0280
21.80
72.0273
72.0273
15.70
1.0993
1.0993
0.24
3.6804
3.6804
0.80
23.2210
23.2210
5.06
3.6337
154.4192
179.9979
39.24
0.6100
75.1021
78.2590
17.06
1.5543
17.2155
28.5283
6.22
1.4570
44.7416
55.8382
12.17
0.0124
17.3600
17.3724
3.79
0.0940
119.3756
121.6115
26.51
0.0940
6.1297
8.3657
1.82
113.2459
113.2459
24.69
12.3683
18.4854
30.8737
6.73
2.4200
18.2120
26.2417
5.72
18.5160
410.5201
458.7528
4.04
89.49
100.00

ตารางที่ 2 สรุปงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามงบรายจาย และประเด็นยุทธศาสตร
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1. คณะครุศาสตร
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
5. คณะวิทยาการจัดการ
6. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
7. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. สํานักงานอธิการบดี
8.1 กองกลาง
8.2 กองนโยบายและแผน
8.3 กองพัฒนานักศึกษา
8.4 งบกลาง
9. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
10. สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
11. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
11.1 สํานักวิทยบริการ
11.2 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
12. ศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
12.1 บริหารจัดการศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
12.2 หนวยเรียนรูปราณบุรี
12.3 หนวยเรียนรูประจวบคีรีขันธ
12.4 หนวยเรียนรูหัวหิน
12.5 หนวยเรียนรูบางสะพาน
12.6 หนวยเรียนรูนครปฐม
รวมทั้งสิ้น
รอยละ

หนวยงาน

0.0350
0.2330
0.1500
0.1278
0.1518
0.1518
2.0000
0.0600
0.0600
2.7576
0.60

การเสริมสราง
โอกาสในการศึกษา
แกประชาชน
1.1854
1.3538
2.3381
3.6095
2.9539
3.6052
2.0917
3.0883
3.0883
2.3130
0.6141
2.3875
2.3375
0.0500
1.4188
0.3900
0.3000
0.4912
0.2376
26.9592
5.88

การผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ
0.6500
0.0250
0.1650
0.1625
0.1692
0.2836
0.1099
16.0237
0.1004
0.1004
0.8266
0.3000
0.2500
0.2766
18.5160
4.04

เพิ่มขีดความสามารถ
และความเขมแข็งของ
ชุมชนและภูมิปญญา
ทองถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร

ตารางที่ 3 สรุปงบประมาณรายจาย เงินรายได ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามหนวยงาน และประเด็นยุทธศาสตร

1.0667
0.7418
0.3580
4.4515
2.1859
1.3324
0.7920
383.8791
9.7059
1.5434
1.7184
370.9114
3.4270
1.0703
6.3856
2.0772
4.3084
4.8299
0.6000
0.3149
0.5030
1.1700
1.1738
1.0682
410.5201
89.49

การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและ
ภูมิสถาปตย

2.9021
2.1206
2.7311
8.4590
5.4523
5.2345
3.1673
387.1191
9.7059
1.5434
4.9584
370.9114
7.8499
17.7081
8.8735
4.5151
4.3584
7.1353
0.6000
1.0049
1.0530
1.1700
2.0016
1.3058
458.7528
100.00

รวม

0.63
0.46
0.60
1.84
1.19
1.14
0.69
84.39
2.12
0.34
1.08
80.85
1.71
3.86
1.93
0.98
0.95
1.56
0.13
0.22
0.23
0.26
0.44
0.28

รอยละ

หนวย : ลานบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง)

20

1. คณะครุศาสตร
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
5. คณะวิทยาการจัดการ
6. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
7. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. สํานักงานอธิการบดี
8.1 กองกลาง
8.2 กองนโยบายและแผน
8.3 กองพัฒนานักศึกษา
8.4 งบกลาง
9. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
10. สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
11. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
11.1 สํานักวิทยบริการ
11.2 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
12. ศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
12.1 บริหารจัดการศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
12.2 หนวยเรียนรูปราณบุรี
12.3 หนวยเรียนรูประจวบคีรีขันธ
12.4 หนวยเรียนรูหัวหิน
12.5 หนวยเรียนรูบางสะพาน
12.6 หนวยเรียนรูนครปฐม
รวมทั้งสิ้น
รอยละ

หนวยงาน

เงินงบประมาณ
(งบแผนดิน)
0.9207
242.5423
0.6500
0.3500
241.5423
1.5000
12.1831
1.0000
1.0000
258.1461
56.27
บ.กศ.
1.1961
1.7256
1.2619
3.6685
2.6086
2.6657
1.3010
64.3630
4.9864
0.8934
3.0781
55.4051
1.9823
3.7463
5.9424
1.5840
4.3584
90.4614
19.72

เงินรายได
กศ.บป.
ป.โท/เอก
1.2560
0.4500
0.1450
0.2500
1.2390
0.2302
3.6545
1.1360
1.9093
0.9345
1.4991
0.1490
0.2100
1.6563
47.0651
33.1487
2.7854
1.9341
1.2457
0.2846
43.0340
30.9300
2.9819
1.3857
1.2899
0.4888
0.9223
1.0088
0.9223
1.0088
5.7208
1.4145
0.2375
0.3625
1.0049
0.6905
0.3625
0.9200
0.2500
1.4371
0.5645
1.3058
67.8928
42.2525
14.80
9.21

ตารางที่ 4 สรุปงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามหนวยงาน และแหลงงบประมาณ

รวม
2.9021
2.1206
2.7311
8.4590
5.4523
4.3138
3.1673
144.5768
9.7059
0.8934
4.6084
129.3691
6.3499
5.5250
7.8735
3.5151
4.3584
7.1353
0.6000
1.0049
1.0530
1.1700
2.0016
1.3058
200.6067
43.73

2.9021
2.1206
2.7311
8.4590
5.4523
5.2345
3.1673
387.1191
9.7059
1.5434
4.9584
370.9114
7.8499
17.7081
8.8735
4.5151
4.3584
7.1353
0.6000
1.0049
1.0530
1.1700
2.0016
1.3058
458.7528
100.00

รวมทั้งสิ้น

0.63
0.46
0.60
1.84
1.19
1.14
0.69
84.39
2.12
0.34
1.08
80.85
1.71
3.86
1.93
0.98
0.95
1.56
0.13
0.22
0.23
0.26
0.44
0.28

รอยละ

หนวย : ลานบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง)
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รอยละ

รวม

1. คณะครุศาสตร
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
5. คณะวิทยาการจัดการ
6. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
7. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. สํานักงานอธิการบดี
8.1 กองกลาง
8.2 กองนโยบายและแผน
8.3 กองพัฒนานักศึกษา
8.4 งบกลาง
9. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
10. สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
11. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
11.1 สํานักวิทยบริการ
11.2 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
12. ศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
12.1 บริหารจัดการศูนยจัดการศึกษาฯ
12.2 หนวยเรียนรูปราณบุรี
12.3 หนวยเรียนรูประจวบคีรีขันธ
12.4 หนวยเรียนรูหัวหิน
12.5 หนวยเรียนรูบางสะพาน
12.6 หนวยเรียนรูนครปฐม

หนวยงาน

72.0273
72.0273
72.0273

เงินเดือนและ
คาจางประจํา

พนักงาน
ราชการ

1.0993
3.6804
1.0993
3.6804
1.0993
3.6804
100.0280
21.80

คาจาง
ชั่วคราว

งบบุคลากร

23.2210
23.2210
23.2210

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 5 สรุปงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามหนวยงาน และงบรายจาย

0.2964
0.0669
0.1028
0.5116
0.8030
0.2428
0.0832
74.1089
0.9665
0.0336
0.4948
72.6140
0.6817
0.3662
0.1292
0.1292
0.8663
0.6000
0.0945
0.1718
78.2590

คา
ตอบแทน

คา
วัสดุ

0.9379
0.7031
0.7145
1.1511
1.0768
1.3155
2.7398
3.6071
2.5463
2.1031
1.0844
1.5739
1.3292
1.7504
9.2593
37.3481
3.4805
4.1148
0.3866
0.3682
1.3745
2.4105
4.0177
30.4545
1.3226
1.4277
1.2835
1.1890
1.5549
2.3219
1.1353
1.7781
0.4196
0.5438
4.6793
1.3473
0.4777
0.2603
0.3500
0.7030
1.1500
1.6334
0.1464
1.0682
0.2376
28.5283
55.8382
179.9979
39.24

คา
ใชสอย

งบดําเนินงาน

0.0200
0.0045
17.3400
17.3400
0.0079
17.3724

คาสาธาร
ณูปโภค

คา
สิ่งกอสราง

0.8228
0.1419
0.1881
0.1710
1.6005
0.9760
0.4168
0.2436
112.5422
0.1141
0.4000
0.0150
0.1145
112.1422
0.3380
0.1532
3.7225
0.1450
0.4725
3.2500
0.1450
0.1500
0.1300
0.0200
8.3657
113.2459
121.6115
26.51

คา
ครุภัณฑ

งบลงทุน

0.0200
18.4430
0.4300
0.0900
17.9230
0.0299
12.2884
0.0924
0.0424
0.0500
30.8737
30.8737
6.73

งบอุดหนุน
0.0450
0.9207
17.8060
0.2000
0.6500
0.5640
16.3920
4.0500
2.4200
1.0000
1.0000
26.2417
26.2417
5.72

งบ
รายจายอื่น

2.9021
2.1206
2.7311
8.4590
5.4523
5.2345
3.1673
387.1191
9.7059
1.5434
4.9584
370.9114
7.8499
17.7081
8.8735
4.5151
4.3584
7.1353
0.6000
1.0049
1.0530
1.1700
2.0016
1.3058
458.7528
458.7528
100.00

รวม

หนวย : ลานบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง)
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รอยละ

รวม

1. คณะครุศาสตร
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
5. คณะวิทยาการจัดการ
6. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
7. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. สํานักงานอธิการบดี
8.1 กองกลาง
8.2 กองนโยบายและแผน
8.3 กองพัฒนานักศึกษา
8.4 งบกลาง
9. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
10. สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
11. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
11.1 สํานักวิทยบริการ
11.2 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
12. ศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
12.1 บริหารจัดการศูนยจัดการศึกษาฯ
12.2 หนวยเรียนรูปราณบุรี
12.3 หนวยเรียนรูประจวบคีรีขันธ
12.4 หนวยเรียนรูหัวหิน
12.5 หนวยเรียนรูบางสะพาน
12.6 หนวยเรียนรูนครปฐม

หนวยงาน

72.0273
72.0273
72.0273

เงินเดือนและ
คาจางประจํา

พนักงาน
ราชการ

1.0993
3.6804
1.0993
3.6804
1.0993
3.6804
76.8070
29.75

คาจาง
ชั่วคราว

งบบุคลากร

-

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
16.3125
16.3125
0.0620
16.3745

คา
ตอบแทน

คา
วัสดุ

10.9525
10.9525
0.2291
0.1839
0.2291
11.1364
35.1451
13.61

คา
ใชสอย

งบดําเนินงาน

ตารางที่ 6 สรุปงบประมาณรายจาย เงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามหนวยงาน และงบรายจาย

7.4051
7.4051
7.4051

-

คา
สิ่งกอสราง

112.1422
112.1422
112.1422
112.1422
43.44

คาสาธาร
คา
ณูปโภค ครุภัณฑ

งบลงทุน

17.9230
17.9230
9.2881
27.2111
27.2111
10.54

งบอุดหนุน
0.9207
1.0000
0.6500
0.3500
1.5000
2.4200
1.0000
1.0000
6.8407
6.8407
2.65

งบ
รายจายอื่น

0.9207
242.5423
0.6500
0.3500
241.5423
1.5000
12.1831
1.0000
1.0000
258.1461
258.1461
100.00

รวม

หนวย : ลานบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง)

23

รอยละ

รวม

1. คณะครุศาสตร
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
5. คณะวิทยาการจัดการ
6. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
7. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. สํานักงานอธิการบดี
8.1 กองกลาง
8.2 กองนโยบายและแผน
8.3 กองพัฒนานักศึกษา
8.4 งบกลาง
9. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
10. สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
11. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
11.1 สํานักวิทยบริการ
11.2 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
12. ศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
12.1 บริหารจัดการศูนยจัดการศึกษาฯ
12.2 หนวยเรียนรูปราณบุรี
12.3 หนวยเรียนรูประจวบคีรีขันธ
12.4 หนวยเรียนรูหัวหิน
12.5 หนวยเรียนรูบางสะพาน
12.6 หนวยเรียนรูนครปฐม

หนวยงาน
-

-

23.2210
23.2210
23.2210

0.0946
0.0409
0.0136
0.2035
0.1232
0.0706
4.8974
0.6147
0.0336
0.2016
4.0475
0.0072
0.0468
0.0108
0.0108
5.5086

พนักงาน
พนักงาน
คา
ราชการ มหาวิทยาลัย ตอบแทน

23.2210
25.67

เงินเดือนและ คาจาง
คาจางประจํา ชั่วคราว

งบบุคลากร
คา
วัสดุ

0.3093
0.3333
0.5565
0.9401
0.4444
0.7269
1.0096
2.3354
1.1248
1.3606
0.7079
0.9612
0.4610
0.8400
6.7215
15.7878
1.4094
2.5563
0.3866
0.3682
0.9078
1.6793
4.0177
11.1840
0.5188
0.4583
0.3659
0.1801
1.0473
1.1493
0.6277
0.6055
0.4196
0.5438
13.2670
25.0730
53.7834
59.45

คา
ใชสอย

งบดําเนินงาน

ตารางที่ 7 สรุปงบประมาณรายจาย เงินรายได (บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามหนวยงาน และงบรายจาย

9.9349
9.9349
9.9349

0.3170
0.1419
0.1881
0.0120
0.1200
0.9260
0.1355
0.0060
0.0150
0.1145
0.2980
0.1532
3.5900
0.1450
0.3400
3.2500
0.1450
5.7398
0.2869
6.0267
6.66

คาสาธาร
คา
คา
ณูปโภค ครุภัณฑ สิ่งกอสราง

งบลงทุน

0.0200
0.2900
0.2000
0.0900
3.0003
3.3103
3.3103
3.66

งบอุดหนุน
0.0450
3.3750
0.2000
0.1750
3.0000
0.7000
4.1200
4.1200
4.55

งบ
รายจายอื่น

1.1961
1.7256
1.2619
3.6685
2.6086
2.6657
1.3010
64.3630
4.9864
0.8934
3.0781
55.4051
1.9823
3.7463
5.9424
1.5840
4.3584
90.4614
90.4614
100.00

รวม

หนวย : ลานบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง)

24

รอยละ

รวม

1. คณะครุศาสตร
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
5. คณะวิทยาการจัดการ
6. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
7. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. สํานักงานอธิการบดี
8.1 กองกลาง
8.2 กองนโยบายและแผน
8.3 กองพัฒนานักศึกษา
8.4 งบกลาง
9. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
10. สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
11. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
11.1 สํานักวิทยบริการ
11.2 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
12. ศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
12.1 บริหารจัดการศูนยจัดการศึกษาฯ
12.2 หนวยเรียนรูปราณบุรี
12.3 หนวยเรียนรูประจวบคีรีขันธ
12.4 หนวยเรียนรูหัวหิน
12.5 หนวยเรียนรูบางสะพาน
12.6 หนวยเรียนรูนครปฐม

หนวยงาน

-

-

พนักงาน
ราชการ

0.0000
0.00

เงินเดือนและ คาจาง
คาจางประจํา ชั่วคราว

งบบุคลากร

-

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
0.1766
0.0260
0.0810
0.2333
0.5410
0.1722
26.0230
0.2210
0.0980
25.7040
0.6045
0.0936
0.1184
0.1184
0.6072
0.3625
0.0945
0.1502
28.6768

คา
ตอบแทน

คา
วัสดุ

0.3742
0.2934
0.0880
0.0310
0.4236
0.5754
1.0388
0.9119
1.1175
0.2508
0.3765
0.4977
0.0300
0.1800
1.7219
5.8260
1.2622
1.2391
0.4598
0.6489
3.9380
0.5788
0.7287
0.5322
0.6562
0.3543
0.3171
0.3543
0.3171
3.7664
1.1248
0.4777
0.2603
0.2000
0.4905
0.9200
1.1005
0.1364
1.0682
0.2376
10.4021
11.3931
50.4998
74.38

คา
ใชสอย

งบดําเนินงาน

ตารางที่ 8 สรุปงบประมาณรายจาย เงินรายได (กศ.บป.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามหนวยงาน และงบรายจาย

0.0200
0.0079
0.0279

0.4118
0.1590
1.4705
0.0160
0.4168
0.0631
0.0631
0.0400
0.1325
0.1325
0.1300
0.1300
2.4229
0.4168
2.8396
4.18

คาสาธาร
คา
คา
ณูปโภค ครุภัณฑ สิ่งกอสราง

งบลงทุน

0.0299
0.0924
0.0424
0.0500
0.1223
0.1223
0.18

งบอุดหนุน
13.4310
0.0390
13.3920
1.0000
14.4310
14.4310
21.26

งบ
รายจายอื่น

1.2560
0.1450
1.2390
3.6545
1.9093
1.4991
0.2100
47.0651
2.7854
1.2457
43.0340
2.9819
1.2899
0.9223
0.9223
5.7208
0.3625
1.0049
0.6905
0.9200
1.4371
1.3058
67.8928
67.8928
100.00

รวม

หนวย : ลานบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง)
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รอยละ

รวม

1. คณะครุศาสตร
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
5. คณะวิทยาการจัดการ
6. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
7. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. สํานักงานอธิการบดี
8.1 กองกลาง
8.2 กองนโยบายและแผน
8.3 กองพัฒนานักศึกษา
8.4 งบกลาง
9. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
10. สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
11. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
11.1 สํานักวิทยบริการ
11.2 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
12. ศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
12.1 บริหารจัดการศูนยจัดการศึกษาฯ
12.2 หนวยเรียนรูปราณบุรี
12.3 หนวยเรียนรูประจวบคีรีขน
ั ธ
12.4 หนวยเรียนรูหัวหิน
12.5 หนวยเรียนรูบางสะพาน
12.6 หนวยเรียนรูนครปฐม

หนวยงาน
-

เงินเดือนและ
คาจางประจํา
-

-

พนักงาน
ราชการ

0.0000
0.00

คาจาง
ชั่วคราว

งบบุคลากร

-

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
0.0252
0.0082
0.0748
0.1388
0.0832
26.8760
0.1308
0.1952
26.5500
0.0700
0.1638
0.2591
0.2375
0.0216
27.6991

คา
ตอบแทน

คา
วัสดุ

0.2544
0.0764
0.0700
0.1800
0.2088
0.0132
0.6914
0.3598
0.3040
0.4917
0.1150
0.8382
0.7304
0.8159
4.7818
0.8089
0.3194
0.0070
0.0824
4.3800
0.2250
0.2407
0.1563
0.1687
0.1533
0.8555
0.1533
0.8555
0.9129
0.2225
0.1500
0.2125
0.2300
0.5329
0.0100
4.6302
8.2358
40.5695
96.02

คา
ใชสอย

งบดําเนินงาน

ตารางที่ 9 สรุปงบประมาณรายจาย เงินรายได (ป.โท/เอก) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามหนวยงาน และงบรายจาย

0.0045
0.0045

0.0940
0.0100
0.0340
0.0450
0.4000
0.0450
0.4000
0.0200
0.0200
0.2030
0.4000
0.6030
1.43

คาสาธาร
คา
คา
ณูปโภค ครุภัณฑ สิ่งกอสราง

งบลงทุน

0.2300
0.2300
0.2300
0.2300
0.54

งบอุดหนุน
0.8500
0.8500
0.8500
2.01

งบ
รายจายอื่น

0.4500
0.2500
0.2302
1.1360
0.9345
0.1490
1.6563
33.1487
1.9341
0.2846
30.9300
1.3857
0.4888
1.0088
1.0088
1.4145
0.2375
0.3625
0.2500
0.5645
42.2525
42.2525
100.00

รวม

หนวย : ลานบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง)
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1. คณะครุศาสตร
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
5. คณะวิทยาการจัดการ
6. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
7. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. สํานักงานอธิการบดี
8.1 กองกลาง
8.2 กองนโยบายและแผน
8.3 กองพัฒนานักศึกษา
8.4 งบกลาง
9. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
10. สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
11. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
11.1 สํานักวิทยบริการ
11.2 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
12. ศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
12.1 บริหารจัดการศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
12.2 หนวยเรียนรูปราณบุรี
12.3 หนวยเรียนรูประจวบคีรีขันธ
12.4 หนวยเรียนรูหัวหิน
12.5 หนวยเรียนรูบางสะพาน
12.6 หนวยเรียนรูนครปฐม
รวมทั้งสิ้น
รอยละ

หนวยงาน
293.9474
293.9474
293.9474
64.08

ประจําขั้นต่ํา
0.9207
77.9640
0.6500
0.3500
76.9640
4.0500
17.7081
7.9735
3.6151
4.3584
108.6163
23.68

รายจายตาม
ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย
2.9021
2.1206
2.7311
8.4590
5.4523
4.3138
3.1673
15.2077
9.7059
0.8934
4.6084
3.7999
0.9000
0.9000
7.1353
0.6000
1.0049
1.0530
1.1700
2.0016
1.3058
56.1891
12.25

ยุทธศาสตรของ
คณะ/สํานัก/สถาบัน

ตารางที่ 10 สรุปงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามหนวยงาน และงบประมาณตามภารกิจและยุทธศาสตร

2.9021
2.1206
2.7311
8.4590
5.4523
5.2345
3.1673
387.1191
9.7059
1.5434
4.9584
370.9114
7.8499
17.7081
8.8735
4.5151
4.3584
7.1353
0.6000
1.0049
1.0530
1.1700
2.0016
1.3058
458.7528
100.00

รวมทั้งสิ้น

0.63
0.46
0.60
1.84
1.19
1.14
0.69
84.39
2.12
0.34
1.08
80.85
1.71
3.86
1.93
0.98
0.95
1.56
0.13
0.22
0.23
0.26
0.44
0.28

รอยละ

หนวย : ลานบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง)
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รวมทั้งสิ้น
รอยละ

1. คณะครุศาสตร
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
5. คณะวิทยาการจัดการ
6. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
7. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. สํานักงานอธิการบดี
8.1 กองกลาง
8.2 กองนโยบายและแผน
8.3 กองพัฒนานักศึกษา
8.4 งบกลาง
9. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
10. สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
11. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
11.1 สํานักวิทยบริการ
11.2 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
12. ศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
12.1 บริหารจัดการศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
12.2 หนวยเรียนรูปราณบุรี
12.3 หนวยเรียนรูประจวบคีรีขันธ
12.4 หนวยเรียนรูหัวหิน
12.5 หนวยเรียนรูบางสะพาน
12.6 หนวยเรียนรูนครปฐม
241.5423
93.57

241.5423
241.5423
16.6038
6.43

0.9207
1.0000
0.6500
0.3500
1.5000
12.1831
1.0000
1.0000
-

-

258.1461
100.00

0.9207
242.5423
0.6500
0.3500
241.5423
1.5000
12.1831
1.0000
1.0000
-

0.36
93.96
0.25
0.14
93.57
0.58
4.72
0.39
0.39
-

ตารางที่ 11 สรุปงบประมาณรายจาย เงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามหนวยงาน และงบประมาณตามภารกิจและยุทธศาสตร
หนวย : ลานบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง)
เงินงบประมาณ
หนวยงาน
รวมทั้งสิ้น
รอยละ
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรของ
ประจําขั้นต่ํา
มหาวิทยาลัย
คณะ/สํานัก/สถาบัน
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1. คณะครุศาสตร
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
5. คณะวิทยาการจัดการ
6. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
7. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. สํานักงานอธิการบดี
8.1 กองกลาง
8.2 กองนโยบายและแผน
8.3 กองพัฒนานักศึกษา
8.4 งบกลาง
9. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
10. สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
11. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
11.1 สํานักวิทยบริการ
11.2 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
12. ศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
12.1 บริหารจัดการศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
12.2 หนวยเรียนรูปราณบุรี
12.3 หนวยเรียนรูประจวบคีรีขันธ
12.4 หนวยเรียนรูหัวหิน
12.5 หนวยเรียนรูบางสะพาน
12.6 หนวยเรียนรูนครปฐม
รวมทั้งสิ้น
รอยละ
52.4051
52.4051
52.4051
57.93

3.0000
3.0000
0.7000
3.7463
5.9424
1.5840
4.3584
13.3887
14.80

1.1961
1.7256
1.2619
3.6685
2.6086
2.6657
1.3010
8.9579
4.9864
0.8934
3.0781
1.2823
24.6676
27.27

1.1961
1.7256
1.2619
3.6685
2.6086
2.6657
1.3010
64.3630
4.9864
0.8934
3.0781
55.4051
1.9823
3.7463
5.9424
1.5840
4.3584
90.4614
100.00

1.32
1.91
1.39
4.06
2.88
2.95
1.44
71.15
5.51
0.99
3.40
61.25
2.19
4.14
6.57
1.75
4.82
-

ตารางที่ 12 สรุปงบประมาณรายจาย เงินรายได (บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามหนวยงาน และงบประมาณตามภารกิจและยุทธศาสตร
หนวย : ลานบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง)
บ.กศ.
หนวยงาน
รวมทั้งสิ้น
รอยละ
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรของ
ประจําขั้นต่ํา
มหาวิทยาลัย
คณะ/สํานัก/สถาบัน
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ตารางที่ 13 สรุปงบประมาณรายจาย เงินรายได (กศ.บป.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามหนวยงาน และงบประมาณตามภารกิจและยุทธศาสตร
หนวย : ลานบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง)
กศ.บป.
หนวยงาน
รวมทั้งสิ้น
รอยละ
ยุทธศาสตรของ
ยุทธศาสตร
ประจําขั้นต่ํา
มหาวิทยาลัย
คณะ/สํานัก/สถาบัน
1. คณะครุศาสตร
1.2560
1.2560
1.85
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
0.1450
0.1450
0.21
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1.2390
1.2390
1.82
3.6545
5.38
4. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3.6545
5. คณะวิทยาการจัดการ
1.9093
1.9093
2.81
6. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.4991
1.4991
2.21
7. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
0.2100
0.2100
0.31
8. สํานักงานอธิการบดี
43.0340
4.0311
47.0651
69.32
8.1 กองกลาง
2.7854
2.7854
4.10
8.2 กองนโยบายและแผน
8.3 กองพัฒนานักศึกษา
1.2457
1.2457
1.83
8.4 งบกลาง
43.0340
43.0340
63.39
2.9819
4.39
9. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1.0000
1.9819
1.2899
1.2899
1.90
10. สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
11. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
0.7378
0.1845
0.9223
1.36
11.1 สํานักวิทยบริการ
0.7378
0.1845
0.9223
1.36
11.2 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
12. ศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
5.7208
5.7208
8.43
12.1 บริหารจัดการศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
0.3625
0.3625
0.53
12.2 หนวยเรียนรูปราณบุรี
1.0049
1.0049
1.48
0.6905
0.6905
1.02
12.3 หนวยเรียนรูประจวบคีรีขันธ
12.4 หนวยเรียนรูหัวหิน
0.9200
0.9200
1.36
12.5 หนวยเรียนรูบางสะพาน
1.4371
1.4371
2.12
12.6 หนวยเรียนรูนครปฐม
1.3058
1.3058
1.92
รวมทั้งสิ้น
46.0617
21.8311
67.8928
รอยละ
67.84
32.16
100.00
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1. คณะครุศาสตร
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
5. คณะวิทยาการจัดการ
6. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
7. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. สํานักงานอธิการบดี
8.1 กองกลาง
8.2 กองนโยบายและแผน
8.3 กองพัฒนานักศึกษา
8.4 งบกลาง
9. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
10. สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
11. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
11.1 สํานักวิทยบริการ
11.2 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
12. ศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
12.1 บริหารจัดการศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
12.2 หนวยเรียนรูปราณบุรี
12.3 หนวยเรียนรูประจวบคีรีขันธ
12.4 หนวยเรียนรูหัวหิน
12.5 หนวยเรียนรูบางสะพาน
12.6 หนวยเรียนรูนครปฐม
รวมทั้งสิ้น
รอยละ
-

30.9300
30.9300
0.8500
0.4888
0.2933
0.2933
32.5621
77.07

0.4500
0.2500
0.2302
1.1360
0.9345
0.1490
1.6563
2.2187
1.9341
0.2846
0.5357
0.7155
0.7155
1.4145
0.2375
0.3625
0.2500
0.5645
9.6904
22.93

0.4500
0.2500
0.2302
1.1360
0.9345
0.1490
1.6563
33.1487
1.9341
0.2846
30.9300
1.3857
0.4888
1.0088
1.0088
1.4145
0.2375
0.3625
0.2500
0.5645
42.2525
100.00

1.07
0.59
0.54
2.69
2.21
0.35
3.92
78.45
4.58
0.67
73.20
3.28
1.16
2.39
2.39
3.35
0.56
0.86
0.59
1.34
-

ตารางที่ 14 สรุปงบประมาณรายจาย เงินรายได (ป.โท/เอก) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามหนวยงาน และงบประมาณตามภารกิจและยุทธศาสตร
หนวย : ลานบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง)
ปริญญาโท/เอก
หนวยงาน
รวมทั้งสิ้น
รอยละ
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรของ
ประจําขั้นต่ํา
มหาวิทยาลัย
คณะ/สํานัก/สถาบัน
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1. หนวยจัดการศึกษา
(1) คณะครุศาสตร
1 - 1 - 0101 - 1 - 01 บริหารงานสํานักงานคณบดี
1 - 1 - 0105 - 2 - 02 พัฒนคุณภาพการจัดการศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา
1 - 1 - 0104 - 2 - 03 ปฐมวัยสัญจร
1 - 1 - 0105 - 2 - 04 ปฏิบัติการออกกําลังกายถูกตอง
1 - 2 - 0101 - 2 - 05 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อรองรับการประกอบวิชาชีพครู
1 - 3 - 0101 - 2 - 06 นักศึกษาครูรูปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทย
3 - 2 - 0104 - 2 - 07 พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาดานการศึกษาปฐมวัยในทองถิ่น
3 - 2 - 0101 - 2 - 08 เตรียมความพรอมสูการประกอบอาชีพครูสูความเปนเลิศ
3 - 1 - 0101 - 2 - 09 สนับสนุนการฝกประสบการณวิชาชีพครู
3 - 1 - 0101 - 2 - 10 สนับสนุนกีฬานักศึกษา
3 - 1 - 0101 - 2 - 11 พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนของอาจารย
3 - 2 - 0101 - 2 - 12 พัฒนาผูบริหารการศึกษามืออาชีพ
3 - 1 - 0101 - 2 - 13 วารสารคณะครุศาสตร
3 - 1 - 0101 - 2 - 14 ปรับปรุงหองบันทึกเสียงและอุปกรณ
3 - 1 - 0101 - 2 - 15 การบริหารความเสี่ยง
3 - 1 - 0101 - 2 - 16 การจัดการความรู
3 - 1 - 0101 - 2 - 17 การประกันคุณภาพคณะครุศาสตร
6 - 2 - 0101 - 2 - 18 ศูนยขอมูลสารสนเทศสําหรับครู
6 - 2 - 0101 - 2 - 19 พัฒนานวัตกรรมการเรียนรูสูกระบวนการวิจัย
(2) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1 - 1 - 0401 - 1 - 01 บริหารงานสํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1 - 1 - 0401 - 2 - 02 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
1 - 1 - 0401 - 2 - 03 สนับสนุนทุนเรียนดีกิจกรรมเดน

รวมทั้งสิ้น

หนวยงาน/รหัส/โครงการ
งบบุคลากร งบดําเนินงาน
100,028,000 179,997,850
31,657,060
1,937,400
285,800
100,000
80,000
100,000
70,000
101,400
100,000
100,000
74,000
100,000
100,000
100,000
10,200
60,000
100,000
100,000
56,000
300,000
6,858,510
1,975,510
40,000
100,000

ตารางที่ 15 แสดงรหัสงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามรหัสงบประมาณ และหนวยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
งบรายจาย
งบลงทุน
งบอุดหนุน งบรายจายอื่น
121,611,540
30,873,670
26,241,740
4,467,040
112,400
965,700
964,700
458,900
360,000
51,800
94,000
1,600,490
-

รวม
458,752,800
37,202,200
2,902,100
744,700
100,000
80,000
100,000
70,000
101,400
100,000
100,000
74,000
100,000
360,000
100,000
100,000
62,000
60,000
100,000
100,000
150,000
300,000
8,459,000
1,975,510
40,000
100,000
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1-11-11-11-31-11-11-11-11-11-11-31-11-11-11-11-11-11-31-11-41-21-11-21-31-2-

0401
0401
0401
0417
0417
0410
0413
0405
0409
0409
0404
0404
0412
0408
0408
0408
0408
0408
0408
0408
0408
0406
0410
0413
0411

-

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

-

04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

พัฒนานักศึกษาดานทักษะภาษาอังกฤษคอมพิวเตอรและความพรอมในการฝกประสบการณ
พัฒนาศักยภาพงานกิจการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ปจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
พัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคม
ศึกษาดูงานการพัฒนาสังคมของนักศึกษา
พัฒนาและสงเสริมคุณภาพนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร
ศึกษาดูงานองคกรเอกชนที่ผลิตการแสดง (สยามนิรมิตร)
ศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
อบรมคุณธรรมจริยธรรมใหนักศึกษาชั้นปที่ 1
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
พัฒนาคุณภาพนักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมดนตรี
ศึกษาดูงานเสริมการเรียนรูของนักศึกษาจีน
ปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศนักศึกษาจากประเทศจีน
เสริมทักษะศิลปวัฒนธรรมใหแกนักศึกษาจีน
สานสัมพันธนักศึกษาไทย-จีน
พัฒนาจริยธรรมนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องศิลปะการฟงอยางลึกซึ้งเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการสื่อสาร
ยุววิจัยคติชนวิทยา
วันเด็กแหงชาติ
พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาเอกสังคมศึกษา
การรับปรึกษาปญหากฎหมายและเผยแพรความรูกฎหมายเบื้องตนสําหรับประชาชน
ประกวดนาฏศิลปไทยและที่เปนเอกลักษณของเพชรบุรีระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
อบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมสงเสริมการอานระดับประถมศึกษา (โครงการตอยอด)

รวมทั้งสิ้น

หนวยงาน/รหัส/โครงการ

-

90,000
30,000
70,000
20,000
38,000
70,000
20,000
15,000
95,000
25,000
35,000
70,000
10,000
250,000
100,000
50,000
50,000
20,000
25,000
10,000
15,000
30,000
30,000
30,000
25,000

งบบุคลากร งบดําเนินงาน
100,028,000 179,997,850

ตารางที่ 15 แสดงรหัสงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามรหัสงบประมาณ และหนวยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

50,000
-

-

-

งบรายจาย
งบลงทุน
งบอุดหนุน งบรายจายอื่น
121,611,540
30,873,670
26,241,740

รวม
458,752,800
90,000
30,000
70,000
20,000
38,000
70,000
20,000
15,000
95,000
25,000
35,000
70,000
60,000
250,000
100,000
50,000
50,000
20,000
25,000
10,000
15,000
30,000
30,000
30,000
25,000
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1-11-13-13-13-13-13-13-33-13-13-13-33-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-1-

0417
0408
0401
0401
0401
0401
0401
0417
0405
0409
0411
0407
0407
0407
0407
0407
0407
0401
0403
0403
0403
0401
0410
0404
0401

-

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

-

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสาขาวิชาพัฒนาสังคม
บริหารจัดการกิจการนักศึกษาจากประเทศจีน
ประชาสัมพันธและแนะแนวการศึกษา
จัดซื้อครุภัณฑสํานักงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จัดทําวารสารวิชาการของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จัดนิทรรศการวิชาการ
พัฒนานักศึกษาใหมีคุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะ เชาวปญญาและความคิด
สืบสานมรดกไทย
นิทรรศการโครงการพิเศษออกแบบประยุกตศิลป
พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
เสริมทักษะวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร
คายฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมสาขาภาษาอังกฤษ
คายภาษาอังกฤษ
ปจฉิมนิเทศสาขาภาษาอังกฤษ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อแขงทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ
สงเสริมการเรียนรูวัฒนธรรมเจาของภาษาอังกฤษเทศกาลและวันสําคัญ
พัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
พัฒนานักศึกษาโดยการศึกษาดูงานและกิจกรรมนอกชั้นเรียน
นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ
กิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมการเรียนการสอน
ศึกษาดูงานของคณาจารยและเจาหนาที่
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของคณาจารยในสาขาวิชานิติศาสตร
พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาอาจารย
พัฒนาสาขาวิชาสูความเปนเลิศ

รวมทั้งสิ้น

หนวยงาน/รหัส/โครงการ

-

30,000
180,000
73,000
80,000
80,000
40,000
10,000
35,000
20,000
30,000
20,000
15,000
25,000
15,000
15,000
20,000
110,000
320,000
40,000
64,000
356,000
40,000
35,000
80,000

งบบุคลากร งบดําเนินงาน
100,028,000 179,997,850

ตารางที่ 15 แสดงรหัสงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามรหัสงบประมาณ และหนวยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

70,000
265,490
30,000
-

-

-

งบรายจาย
งบลงทุน
งบอุดหนุน งบรายจายอื่น
121,611,540
30,873,670
26,241,740

รวม
458,752,800
30,000
250,000
73,000
265,490
80,000
80,000
40,000
10,000
35,000
20,000
30,000
20,000
15,000
25,000
15,000
15,000
20,000
110,000
320,000
40,000
64,000
356,000
40,000
65,000
80,000

34

3-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-16-16-16-16-16-16-16-16-16-26-46-16-16-1-

0405
0409
0401
0407
0403
0403
0403
0406
0401
0401
0401
0417
0414
0401
0414
0414
0403
0403
0406
0401
0401
0401
0414
0403
0407

-

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

-

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

จัดทําหองคอมพิวเตอรสําหรับการเรียนออกแบบดวยคอมพิวเตอร
ศูนยการเรียนรูเครือขายชุมชน
บริหารงานจัดการศูนยภาษาและใหบริการชุมชน
บริหารสาขาเพื่อสนับสนุนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนสาขารัฐประศาสนศาสตร
บริหารโครงการความรวมมือฯ (กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น)
สนับสนุนการจัดการศึกษา (ความรวมมือ รปม.)
บริหารจัดการเรียนการสอนและพัฒนาสาขาวิชาสังคมศึกษา
การบริหารและจัดการความเสี่ยงคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
การพัฒนาการจัดการความรู (KM) และขอมูลสารสนเทศคณะฯ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคม
ประชาสัมพันธสาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา
สรางเครือขายบัณฑิต
ศึกษาดูงานกรณีการพัฒนาและยุทธศาสตรการพัฒนา (ภาคอีสาน)
ศึกษาดูงานการพัฒนาทองถิ่นในตางประเทศ
ศึกษาดูงานและการจัดกิจกรรมพัฒนาภาวะผูนําและพัฒนาทองถิ่น
พัฒนาความรู บุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม
ศึกษาดูงานนอกสถานที่
พัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร(2)
ศึกษาและถายทอดความรูตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแกทองถิ่นและสังคม
พัฒนาศักยภาพอาจารยดานการวิจัย
พัฒนาการเรียนการสอนประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขายุทธศาสตรการพัฒนา
จัดการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
พัฒนานักศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

รวมทั้งสิ้น

หนวยงาน/รหัส/โครงการ

-

120,000
55,000
30,000
30,000
100,000
230,000
20,000
5,000
15,000
50,000
6,000
20,000
30,000
40,000
80,000
156,000
50,000
20,000
190,000
50,000
30,000
50,000
300,000
110,000

งบบุคลากร งบดําเนินงาน
100,028,000 179,997,850

ตารางที่ 15 แสดงรหัสงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามรหัสงบประมาณ และหนวยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1,050,000
20,000
25,000
60,000
20,000
10,000
-

-

-

งบรายจาย
งบลงทุน
งบอุดหนุน งบรายจายอื่น
121,611,540
30,873,670
26,241,740

รวม
458,752,800
1,170,000
20,000
80,000
30,000
90,000
100,000
230,000
40,000
5,000
15,000
50,000
6,000
20,000
30,000
40,000
80,000
156,000
50,000
20,000
190,000
50,000
30,000
60,000
300,000
110,000
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(3) คณะวิทยาการจัดการ
1 - 1 - 0501 - 1
1 - 1 - 0501 - 2
1 - 1 - 0501 - 2
1 - 1 - 0502 - 2
1 - 1 - 0501 - 2
1 - 1 - 0506 - 2
1 - 1 - 0507 - 2
1 - 1 - 0504 - 2
1 - 3 - 0501 - 2
1 - 1 - 0501 - 2
3 - 1 - 0501 - 2
3 - 1 - 0505 - 2
3 - 1 - 0501 - 2
3 - 1 - 0502 - 2
3 - 1 - 0501 - 2
3 - 1 - 0501 - 2
3 - 1 - 0504 - 2
3 - 1 - 0501 - 2
3 - 1 - 0501 - 2
3 - 1 - 0501 - 2
3 - 1 - 0501 - 2
3 - 1 - 0501 - 2
3 - 2 - 0501 - 2
3 - 1 - 0501 - 2

-

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

บริหารงานสํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
แนะแนวการศึกษาตอและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2553
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
เสริมสรางสุขภาพ
พัฒนาทักษะนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี
พัฒนานักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร
สานสัมพันธและอบรมเชิงปฏิบัติการทางการตลาดระหวางนักศึกษามหาวิทยาลัยและตางสถาบัน
สงเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย
พัฒนาสังคม สิ่งแวดลอมและบําเพ็ญประโยชน
สงเสริมกีฬา นันทนาการ และสุขภาพ
อบรมโปรแกรมคอมพิวเตอรธุรกิจ
พัฒนางานกิจการนักศึกษา
ศึกษาดูงานและการฝกอบรมเทคนิคการเปนผูนําแบบมีสวนรวม
เสริมสรางความสําเร็จทางวิชาการ
ทุนนวัตกรรมสื่อการสอน e-Learning
พัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการนักศึกษาวิชาการตลาด
ฝกประสบการณวิชาชีพ
ฝกอบรมพัฒนาการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
ศึกษาดูงานของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
พัฒนาทักษะวิชาการนักศึกษา
พัฒนาทักษะการใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูป (MS-Office 2007) เบื้องตน
จัดทําฐานขอมูลดานธุรกิจและการจัดการทรัพยากรมนุษย
อบรมการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยธุรกิจ

รวมทั้งสิ้น

หนวยงาน/รหัส/โครงการ

-

5,452,300
1,889,550
150,000
80,000
110,000
20,000
138,000
100,000
14,000
37,000
70,000
231,000
200,000
160,000
50,000
64,000
57,000
70,000
164,000
123,000
199,970
158,300
75,600
20,000
20,000

งบบุคลากร งบดําเนินงาน
100,028,000 179,997,850

ตารางที่ 15 แสดงรหัสงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามรหัสงบประมาณ และหนวยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

-

-

-

งบรายจาย
งบลงทุน
งบอุดหนุน งบรายจายอื่น
121,611,540
30,873,670
26,241,740

5,452,300
1,889,550
150,000
80,000
110,000
20,000
138,000
100,000
14,000
37,000
70,000
231,000
200,000
160,000
50,000
64,000
57,000
70,000
164,000
123,000
199,970
158,300
75,600
20,000
20,000

รวม
458,752,800
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3 - 1 - 0501 - 2 - 25 สานสัมพันธนองพี่ Executive B.B.A
3 - 1 - 0501 - 2 - 26 ปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ และประกันคุณภาพ
3 - 1 - 0501 - 2 - 27 จัดทําและทบทวนแผนยุทธศาสตรคณะวิทยาการจัดการ
3 - 1 - 0501 - 2 - 28 ประชาสัมพันธกับการเสริมสรางภาพลักษณขององคกร
6 - 1 - 0501 - 2 - 29 พัฒนาทักษะนักศึกษา MBA
6 - 1 - 0503 - 2 - 30 เสริมทักษะความรูทางดานทรัพยากรมนุษย
6 - 1 - 0502 - 2 - 31 พัฒนาบุคลิกภาพและศิลปการพูดสําหรับนักบริหาร
6 - 1 - 0501 - 2 - 32 จัดตั้งศูนยทดสอบทักษะดานคอมพิวเตอร
6 - 1 - 0501 - 2 - 33 สหกิจศึกษา
6 - 1 - 0501 - 2 - 34 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพ
6 - 2 - 0501 - 2 - 35 เผยแพรแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงแกนักศึกษาและชุมชน
6 - 4 - 0501 - 2 - 36 สํารวจศิษยเกาที่ประกอบธุรกิจเพื่อใหบริการวิชาการ
(4) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1 - 1 - 0601 - 1 - 01 บริหารงานสํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1 - 1 - 0601 - 2 - 02 ทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1 - 1 - 0606 - 2 - 03 พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาชีววิทยา
1 - 1 - 0609 - 2 - 04 เพิ่มพูนความรูนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
1 - 1 - 0609 - 2 - 05 เพิ่มพูนความรูกอนและหลังฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขศาสตร
1 - 1 - 0605 - 2 - 06 พัฒนาการเรียนการสอนสาขาเคมี
1 - 1 - 0607 - 2 - 07 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะสําหรับประกอบอาชีพ
1 - 1 - 0601 - 2 - 08 การปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1 - 1 - 0601 - 2 - 09 พัฒนาการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1 - 1 - 0603 - 2 - 10 พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาคณิตศาสตรและคอมพิวเตอร
1 - 1 - 0607 - 2 - 11 พัฒนาหัวขอวิจัยจากปญหาชุมชนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1 - 1 - 0601 - 2 - 12 จัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รวมทั้งสิ้น

หนวยงาน/รหัส/โครงการ

-

20,000
46,380
50,000
200,000
206,400
103,600
50,000
359,000
60,000
53,000
63,000
39,500
2,921,050
640,800
15,000
82,080
123,400
93,000
119,440
12,200
26,000
506,050
75,500
16,200
30,000

งบบุคลากร งบดําเนินงาน
100,028,000 179,997,850

ตารางที่ 15 แสดงรหัสงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามรหัสงบประมาณ และหนวยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1,392,750
14,000
119,000
45,000
43,000
540,500
164,500
-

-

920,700
-

งบรายจาย
งบลงทุน
งบอุดหนุน งบรายจายอื่น
121,611,540
30,873,670
26,241,740

5,234,500
654,800
15,000
201,080
168,400
93,000
162,440
12,200
26,000
1,046,550
240,000
16,200
30,000

รวม
458,752,800
20,000
46,380
50,000
200,000
206,400
103,600
50,000
359,000
60,000
53,000
63,000
39,500
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2 - 1 - 0601 - 2 - 13
3 - 1 - 0601 - 2 - 14
3 - 1 - 0604 - 2 - 15
3 - 1 - 0607 - 2 - 16
3 - 1 - 0609 - 2 - 17
3 - 1 - 0601 - 2 - 18
3 - 1 - 0601 - 2 - 19
3 - 1 - 0601 - 2 - 20
3 - 1 - 0601 - 2 - 21
3 - 1 - 0601 - 2 - 22
3 - 1 - 0601 - 2 - 23
3 - 1 - 0601 - 2 - 24
3 - 1 - 0601 - 2 - 25
3 - 1 - 0607 - 2 - 26
3 - 3 - 0601 - 2 - 27
3 - 3 - 0601 - 2 - 28
3 - 1 - 0610 - 2 - 29
3 - 1 - 0607 - 2 - 30
3 - 2 - 0601 - 2 - 31
3 - 1 - 0601 - 2 - 32
3 - 1 - 0601 - 2 - 33
3 - 1 - 0601 - 2 - 34
6 - 1 - 0604 - 2 - 35
(5) คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1 - 1 - 0201 - 1 - 01 บริหารงานสํานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

รวมทั้งสิ้น
พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต
พัฒนาหลักสูตรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา (เคกและของขวัญของฝาก)
ศึกษาดูงานสาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
สงเสริมสุขภาพสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ปลูกปาชายเลนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กิจกรรมปใหมคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สนับสนุนกีฬานักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตร
สงเสริมสุขภาพจักรยานสัญจร
อบรมทําน้ํายาลางจาน
อบรมเทคนิคการเตรียมสารละลาย
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
อบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอมในการทํางาน
คายปฏิบัติธรรมเนื่องในวันแมแหงชาติ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
การศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อบรมมาตรฐานสิ่งแวดลอม ISO 14001
สัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติสวนภูมิภาค
พัฒนาการเรียนการสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญวิจัยในชั้นเรียน และจรราบรรณวิชาชีพ
พัฒนางาน ICT คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ปรับอาคารเรียนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จัดหาวัสดุครุภัณฑเพื่อใชในการเรียนการสอน

หนวยงาน/รหัส/โครงการ

-

112,800
13,560
26,600
88,600
8,800
15,000
115,400
29,000
9,500
6,650
12,000
69,800
16,300
4,300
12,600
131,070
26,600
100,000
53,000
214,800
115,000
1,932,500
552,700

งบบุคลากร งบดําเนินงาน
100,028,000 179,997,850

ตารางที่ 15 แสดงรหัสงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามรหัสงบประมาณ และหนวยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

16,000
416,750
34,000
188,100
79,100

-

920,700
-

งบรายจาย
งบลงทุน
งบอุดหนุน งบรายจายอื่น
121,611,540
30,873,670
26,241,740

รวม
458,752,800
920,700
112,800
13,560
26,600
88,600
8,800
15,000
115,400
29,000
9,500
6,650
12,000
69,800
16,300
4,300
12,600
131,070
26,600
100,000
53,000
230,800
416,750
149,000
2,120,600
631,800

38

1 - 1 - 0201 - 2 - 02
1 - 1 - 0203 - 2 - 03
1 - 1 - 0202 - 2 - 04
1 - 1 - 0204 - 2 - 05
1 - 1 - 0205 - 2 - 06
1 - 1 - 0204 - 2 - 07
3 - 1 - 0201 - 2 - 08
3 - 1 - 0201 - 2 - 09
3 - 1 - 0201 - 2 - 10
3 - 3 - 0201 - 2 - 11
3 - 1 - 0201 - 2 - 12
6 - 1 - 0201 - 2 - 13
(6) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1 - 1 - 0301 - 1 - 01
1 - 1 - 0301 - 2 - 02
1 - 1 - 0301 - 2 - 03
1 - 1 - 0302 - 2 - 04
1 - 1 - 0302 - 2 - 05
1 - 1 - 0307 - 2 - 06
1 - 1 - 0306 - 2 - 07
1 - 1 - 0305 - 2 - 08
3 - 1 - 0301 - 2 - 09
3 - 1 - 0301 - 2 - 10
3 - 1 - 0301 - 2 - 11
3 - 1 - 0301 - 2 - 12

บริหารงานสํานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จัดแขงขันกีฬาดอนขังใหญ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
จัดหาวัสดุฝกปฏิบัติใหแกนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
จัดการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา
พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
จัดหาวัสดุฝกสาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง
แนะแนวการศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ฝกซอมพระราชทานปริญญาบัตร
สื่อสัมพันธศิษยเกาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จัดทําวารสารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

พัฒนาทักษะและศักยภาพของนักศึกษา
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร
จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเกษตรศาสตร
จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
แขงขันตอบปญหาดานการเกษตรและเทคโนโลยีการอาหาร
สนับสนุนการเปนผูประกอบการและสหกิจศึกษา
จัดทําวารสารคณะเทคโนโลยีการเษตร
การประกันคุณภาพคณะเทคโนโลยีการเกษตร
อนุรักษศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
แลกเปลี่ยนเรียนรูและประชาสัมพันธคณะเทคโนโลยีการเกษตร
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการพัฒนา

รวมทั้งสิ้น

หนวยงาน/รหัส/โครงการ

-

77,800
204,200
233,600
210,200
243,000
16,000
10,000
25,000
10,000
40,000
60,000
250,000
2,495,100
271,000
15,000
15,000
60,000
163,000
550,000
74,000
36,900
35,000
10,000
15,000
75,000

งบบุคลากร งบดําเนินงาน
100,028,000 179,997,850

ตารางที่ 15 แสดงรหัสงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามรหัสงบประมาณ และหนวยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

90,000
19,000
171,000
12,000
-

20,000
20,000
-

45,000
45,000
-

งบรายจาย
งบลงทุน
งบอุดหนุน งบรายจายอื่น
121,611,540
30,873,670
26,241,740

รวม
458,752,800
77,800
294,200
233,600
229,200
243,000
16,000
10,000
25,000
10,000
40,000
60,000
250,000
2,731,100
328,000
15,000
15,000
60,000
163,000
550,000
94,000
36,900
35,000
10,000
15,000
75,000
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3 - 1 - 0301 - 2 - 13
3 - 1 - 0301 - 2 - 14
3 - 1 - 0301 - 2 - 15
3 - 1 - 0301 - 2 - 16
3 - 1 - 0301 - 2 - 17
3 - 1 - 0301 - 2 - 18
3 - 1 - 0301 - 2 - 19
3 - 1 - 0301 - 2 - 20
3 - 1 - 0301 - 2 - 21
3 - 1 - 0302 - 2 - 22
3 - 1 - 0303 - 2 - 23
3 - 1 - 0304 - 2 - 24
3 - 1 - 0301 - 2 - 25
3 - 1 - 0301 - 2 - 26
3 - 1 - 0301 - 2 - 27
3 - 3 - 0304 - 2 - 28
6 - 1 - 0308 - 2 - 29
6 - 1 - 0301 - 2 - 30
6 - 1 - 0301 - 2 - 31
6 - 1 - 0301 - 2 - 32
(7) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 - 1 - 0701 - 1 - 01
3 - 1 - 0701 - 2 - 02
6 - 1 - 0701 - 2 - 03
6 - 1 - 0701 - 2 - 04

จัดการเรียนการสอนภายในและภายนอกคณะ
สนับสนุนนักศึกษาทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรคณะ
การอบรมมารยาททางสังคม
คายเยาวชนฝกอบรมคอมพิวเตอรและไซเบอร

Free concert ดนตรีตานภัยยาเสพติด
บริการสารสนเทศนักศึกษา คณาจารย และบุคลากร
กีฬาภายในสามัคคีสัมพันธคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สุขภาพดีนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
พัฒนาภาวะผูนักศึกษา
ปจฉิมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ และแนะแนวอาชีพนักศึกษา
อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการฝกงานตางประเทศ (laeste Thailand)
ศึกษาดูงานดานศิลปวัฒนธรรม
ออกคายอาสาถายทอดเทคโนโลยีlสูชุมชน
ศึกษาดูงานในภาคอุตสาหกรรม
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส
จัดการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร
อบรมคุณธรรม จริยธรรมสําหรับนักศึกษา
สืบทอดประเพณีลอยกระทง
สืบทอดประเพณีแหเทียนพรรษา
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร
พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนบัณฑิตศึกษา
อนุรักษทรัพยยากรธรรมชาติ (ปลูกปาตามแนวพระราชดําริ)
การประกันคุณภาพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
พัฒนางานประกันคุณภาพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รวมทั้งสิ้น

หนวยงาน/รหัส/โครงการ

-

10,000
24,000
20,000
10,000
10,000
15,000
25,000
20,000
20,000
97,000
427,000
222,000
15,000
6,000
6,000
18,000
190,200
10,000
20,000
10,000
3,167,300
1,301,000
210,000
63,600
185,800

งบบุคลากร งบดําเนินงาน
100,028,000 179,997,850

ตารางที่ 15 แสดงรหัสงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามรหัสงบประมาณ และหนวยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

36,000
123,000
-

-

-

งบรายจาย
งบลงทุน
งบอุดหนุน งบรายจายอื่น
121,611,540
30,873,670
26,241,740

รวม
458,752,800
10,000
60,000
20,000
10,000
10,000
15,000
25,000
20,000
20,000
97,000
550,000
222,000
15,000
6,000
6,000
18,000
190,200
10,000
20,000
10,000
3,167,300
1,301,000
210,000
63,600
185,800
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6 - 1 - 0701 - 2 - 05 ประชุมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศดานยุทธศาสตรและคุณภาพ
6 - 1 - 0701 - 2 - 06 อบรมทักษะภาษาอังกฤษเฉพาะดานเทคโนยีสารสนเทศ
6 - 1 - 0701 - 2 - 07 พัฒนาหลักสูตรนานาชาติสาขาวิชาความมั่นคงคอมพิวเตอรและเครือขาย และสาขาวิชาวิทยาการ
6 - 4 - 0701 - 2 - 08 พัฒนาสื่อการเรียนรูตรรกะการเขียนโปรแกรม
6 - 2 - 0701 - 2 - 09 วารสารคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีชั้นสูง
6 - 1 - 0701 - 2 - 10 พัฒนาภูมิสถาปตยอาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
6 - 1 - 0701 - 2 - 11 ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะกระบวนการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับคณะ
(8) ศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
3 - 1 - 1300 - 1 - 01 บริหารจัดการศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
6 - 1 - 1300 - 1 - 02 บริหารจัดการศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง(2)
3 - 1 - 1301 - 1 - 01 สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนของหนวยเรียนรู
3 - 1 - 1301 - 2 - 02 พิธีไหวครูของนักศึกษาหนวยเรียนรูคายธนะรัชต
3 - 1 - 1301 - 2 - 03 ศึกษาดูงานและพัฒนานักศึกษาและคณาจารย
3 - 1 - 1301 - 2 - 04 สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา
3 - 1 - 1301 - 2 - 05 สานสัมพันธชุมชนเขมแข็ง
3 - 2 - 1301 - 2 - 06 การประกวดวาดภาพและศิลปะประดิษฐของนักศึกษา
3 - 1 - 1301 - 2 - 07 พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญ
3 - 4 - 1301 - 2 - 08 การสํารวจความพึงพอใจตอการบริการการเรียนการสอน
3 - 1 - 1302 - 1 - 01 บริหารจัดการหนวยเรียนรูประจวบคีรีขันธ
3 - 1 - 1302 - 2 - 02 สนับสนุนประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา
6 - 1 - 1302 - 1 - 03 บริหารจัดการหนวยเรียนรูประจวบคีรีขันธ(บัณฑิตศึกษา)
6 - 1 - 1302 - 2 - 04 สรางความรวมมือและชุมชนสัมพันธ
3 - 1 - 1303 - 1 - 01 บริหารจัดการหนวยเรียนรูหัวหิน
6 - 1 - 1303 - 1 - 02 บริหารจัดการหนวยเรียนรูหัวหิน(บัณฑิตศึกษา)
3 - 1 - 1304 - 1 - 01 บริหารจัดการหนวยเรียนรูบางสะพาน

รวมทั้งสิ้น

หนวยงาน/รหัส/โครงการ

-

100,000
120,500
110,800
175,630
108,000
710,220
81,750
6,892,900
362,500
237,500
40,000
60,000
150,000
180,000
150,000
150,000
102,500
390,500
300,000
112,500
250,000
920,000
230,000
613,500

งบบุคลากร งบดําเนินงาน
100,028,000 179,997,850

ตารางที่ 15 แสดงรหัสงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามรหัสงบประมาณ และหนวยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

150,000
130,000
20,000
-

92,400
42,400
-

-

งบรายจาย
งบลงทุน
งบอุดหนุน งบรายจายอื่น
121,611,540
30,873,670
26,241,740

รวม
458,752,800
100,000
120,500
110,800
175,630
108,000
710,220
81,750
7,135,300
362,500
237,500
170,000
60,000
150,000
180,000
150,000
150,000
102,500
42,400
390,500
300,000
112,500
250,000
920,000
250,000
613,500
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3 - 1 - 1304 - 2 - 02 ประชาสัมพันธศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
3 - 1 - 1304 - 2 - 03 จัดพิธีไหวครูของนักศึกษาหนวยเรียนรูทาแซะ
3 - 1 - 1304 - 2 - 04 จัดพิธีไหวครูของนักศึกษาหนวยเรียนรูบางสะพาน
3 - 1 - 1304 - 2 - 05 อบรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและการปรับตัว
3 - 2 - 1304 - 2 - 06 กิจกรรมกลุมสัมพันธและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
3 - 1 - 1304 - 2 - 07 อบรมเชิงปฏิบัติการอาจารยผูสอน
3 - 1 - 1304 - 2 - 08 ปฐมนิเทศและปจฉิมนักศึกษาหนวยเรียนรูบางสะพานและทาแซะ
3 - 2 - 1304 - 2 - 09 สานสัมพันธชุมชนเข็มแข็ง
3 - 4 - 1304 - 2 - 10 การสํารวจความพึงพอใจตอการบริหารจัดการการเรียนการสอนและบริการอื่นๆ
3 - 2 - 1304 - 2 - 11 บริการวิชาการสูชุมชนและทองถิ่น
3 - 1 - 1304 - 1 - 12 สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนหนวยเรียนรูทาแซะ
6 - 1 - 1304 - 1 - 02 บริหารจัดการหนวยเรียนรูทาแซะ
6 - 1 - 1304 - 2 - 13 การศึกษาดูงานระบบสาธารณสุขศาสตรในตางประเทศ
6 - 1 - 1304 - 2 - 14 จัดงานเตรียมความพรอมสําหรับการทําวิทยานิพนธ
3 - 1 - 1305 - 1 - 01 บริหารจัดการหนวยเรียนรูนครปฐม
3 - 1 - 1305 - 2 - 02 จัดหาวัสดุการศึกษาหนวยเรียนรูนครปฐม
2. หนวยงานสนับสนุนวิชาการ
1. สํานักงานอธิการบดี
1.1 กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
1 - 1 - 0801 - 1 - 01 บริหารงานและอํานวยการกองกลาง
1 - 1 - 0801 - 1 - 02 บริหารงานคลังและทรัพยสิน
1 - 1 - 0801 - 2 - 03 อบรมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบเบิกจายเงิน
3 - 1 - 0801 - 1 - 04 บริหารงานบุคคล
3 - 1 - 0801 - 1 - 05 บริหารงานประชุมสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสงเสริมกิจการฯ
3 - 1 - 0801 - 1 - 06 บริหารงานประชาสัมพันธ

รวมทั้งสิ้น

หนวยงาน/รหัส/โครงการ

100,028,000
100,028,000
-

60,000
88,000
42,000
70,000
96,000
62,000
80,000
144,000
82,600
49,000
112,300
399,000
53,200
1,068,200
237,600
148,340,790
138,056,260
8,561,800
4,166,200
369,000
45,200
158,000
602,800
504,150

งบบุคลากร งบดําเนินงาน
100,028,000 179,997,850

ตารางที่ 15 แสดงรหัสงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามรหัสงบประมาณ และหนวยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

117,144,500
112,785,800
514,100
6,000
25,000
12,200

50,000
30,761,270
18,443,000
430,000
200,000
-

25,276,040
17,806,040
200,000
200,000
-

งบรายจาย
งบลงทุน
งบอุดหนุน งบรายจายอื่น
121,611,540
30,873,670
26,241,740

รวม
458,752,800
60,000
88,000
42,000
70,000
96,000
62,000
80,000
144,000
50,000
82,600
49,000
112,300
399,000
53,200
1,068,200
237,600
421,550,600
387,119,100
9,705,900
4,366,200
575,000
45,200
183,000
602,800
516,350
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-

07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

บริหารงานบริหารทั่วไป
บริหารงานพัสดุ
อบรมบุคลากรดานจริยธรรมและคุณธรรม
ติดตั้งมิเตอรอาคารเพื่อมาตรการประหยัดพลังงาน
บริหารงานตรวจสอบภายใน
บริหารงานสภาคณาจารย
บริหารและดําเนินงานโปงสลอด
อบรมการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายใน
อบรมเทคนิคการวิเคราะหขอมูลเพื่อการนําเสนออยางมีประสิทธิภาพ
อบรมความรูดานกฏหมายปกครอง
งานเกษียณอายุราชการ
พัฒนาเว็บไซตของสํานักงานอธิการบดี
กอสรางสถานที่จอดรถยนต จักรยานยนต และรถจักรยาน
Big Cleaning Day
ปรับปรุงระบบสายไฟฟาแรงต่ํา บริเวณหนาหอพักหญิง

พัฒนาการบริหารงานกองพัฒนานักศึกษา
บริการอนามัยและการปฐมพยาบาลเบื้องตน
บริหารจัดการหอพักนักศึกษา
พัฒนางานกองทุน กยศ.

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

1.3 กองพัฒนานักศึกษา
1 - 1 - 0804 - 1 - 01
1 - 1 - 0804 - 2 - 02
1 - 1 - 0804 - 2 - 03
1 - 1 - 0804 - 2 - 04

-

พัฒนาการบริหารงานนโยบายและยุทธศาสตร
คาใชจายในการดําเนินงานนโยบายและแผน
พัฒนางานวิจัยสถาบัน
พัฒนางานวิเทศสัมพันธ

0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801

1.2 กองนโยบายและแผน
1 - 1 - 0803 - 1 - 01
2 - 1 - 0803 - 1 - 02
1 - 4 - 0803 - 1 - 03
1 - 1 - 0803 - 1 - 04

3-13-13-13-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-1-

รวมทั้งสิ้น

หนวยงาน/รหัส/โครงการ

-

174,550
206,420
92,500
983,870
130,000
320,000
100,000
45,000
95,000
21,800
200,000
30,000
50,000
267,310
788,400
513,400
275,000
4,279,860
548,650
120,000
540,250
81,750

งบบุคลากร งบดําเนินงาน
100,028,000 179,997,850

ตารางที่ 15 แสดงรหัสงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามรหัสงบประมาณ และหนวยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

25,900
45,000
400,000
15,000
15,000
114,500
24,500
70,000

230,000
90,000
90,000
-

650,000
650,000
564,040
75,000
-

งบรายจาย
งบลงทุน
งบอุดหนุน งบรายจายอื่น
121,611,540
30,873,670
26,241,740

รวม
458,752,800
200,450
206,420
92,500
983,870
175,000
550,000
100,000
45,000
95,000
21,800
200,000
30,000
400,000
50,000
267,310
1,543,400
513,400
650,000
90,000
290,000
4,958,400
548,650
195,000
564,750
151,750
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1 - 1 - 0804 - 2 - 05
1 - 1 - 0804 - 2 - 06
1 - 1 - 0804 - 2 - 07
1 - 1 - 0804 - 2 - 08
1 - 1 - 0804 - 2 - 09
3 - 1 - 0804 - 2 - 10
3 - 1 - 0804 - 2 - 11
3 - 1 - 0804 - 2 - 12
3 - 1 - 0804 - 2 - 13
3 - 1 - 0804 - 2 - 14
6 - 1 - 0804 - 2 - 15
6 - 1 - 0804 - 2 - 16
6 - 1 - 0804 - 2 - 17
6 - 1 - 0804 - 2 - 18
2 - 1 - 0804 - 1 - 19
1.4 งบกลาง มหาวิทยาลัย
2 - 1 - 1201 - 1 - 01
2 - 1 - 1201 - 1 - 02
1 - 1 - 1201 - 1 - 03
1 - 1 - 1201 - 1 - 04
3 - 1 - 1201 - 1 - 05
3 - 1 - 1201 - 1 - 06
6 - 1 - 1201 - 1 - 07
3 - 1 - 1201 - 1 - 08

100,028,000
30,689,500
46,117,500
23,221,000
-

บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตร
บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร
งบกลางบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
สนับสนุนการมีงานทําระหวางเรียนแกนักศึกษา
สํารองฉุกเฉินสั่งจายตามนโยบายอธิการบดี
งบกลางบริหารจัดการมหาวิทยาลัย(2)
งบกลางบริหารจัดการมหาวิทยาลัย(3)
พัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู

14,852,300
19,817,800
29,184,100
29,642,000
30,930,000
-

20,000
822,700
30,000
40,000
585,270
278,720
350,690
314,680
150,000
112,550
34,600
190,000
35,000
25,000
124,426,200

งบบุคลากร งบดําเนินงาน
100,028,000 179,997,850

จัดหางานระหวางเรียนและตลาดแรงงาน
เขารวมการแขงขันกีฬา พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 32
รณรงคการแตงกายเครื่องแบบนักศึกษา
เชิดชูเกียรตินักศึกษาดีเดน
สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนานักศึกษา
เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 37
จัดการแขงขันกีฬาดอนขังใหญเกมส ครั้งที่ 23
จัดการแขงขันกีฬาดอนขังใหญเกมส ครั้งที่ 24
สนับสนุนกิจกรรมชมรมนักศึกษา
สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนานักศึกษา(2)
สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนานักศึกษา(3)
กีฬาพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และมวลชนสัมพันธ
อบรมใหความรูทักษะการประกันคุณภาพแกนักศึกษา
พัฒนาประสบการณนักศึกษาและศิษยเกา
คาใชจายในการพัฒนาและสงเสริมกิจการนักศึกษา

รวมทั้งสิ้น

หนวยงาน/รหัส/โครงการ

ตารางที่ 15 แสดงรหัสงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามรหัสงบประมาณ และหนวยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

27,720,000
84,422,200
-

20,000
112,142,200
8,306,100
9,616,900
-

17,923,000

3,000,000
10,000,000
3,392,000

100,000
39,040
350,000
16,392,000

งบรายจาย
งบลงทุน
งบอุดหนุน งบรายจายอื่น
121,611,540
30,873,670
26,241,740

รวม
458,752,800
20,000
922,700
50,000
40,000
585,270
317,760
350,690
314,680
150,000
112,550
34,600
190,000
35,000
25,000
350,000
370,911,400
81,567,900
159,974,400
52,405,100
3,000,000
10,000,000
29,642,000
30,930,000
3,392,000
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2. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2.1 งานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1 - 1 - 0901 - 1 - 01 บริหารงานสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1 - 1 - 0902 - 2 - 02 พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี
2 - 1 - 0902 - 2 - 03 พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี(2)
2 - 1 - 0902 - 2 - 04 พัฒนาหลักสูตร General Education
2 - 1 - 0902 - 2 - 05 พัฒนาหลักสูตรของคณะระดับ Core Course
3 - 1 - 0902 - 2 - 06 แนะแนวการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
3 - 1 - 0902 - 2 - 07 พัฒนาสหกิจศึกษา
3 - 2 - 0902 - 2 - 08 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย
3 - 1 - 0902 - 2 - 09 จัดทําคูมือวิทยานิพนธสําหรับอาจารยที่ปรึกษา
3 - 1 - 0902 - 2 - 10 สอบวัดความรูวิชาพื้นฐาน 4 วิชา
3 - 1 - 0902 - 2 - 11 พัฒนาบุคลากรสํานักสงเสริมวิชาการ
3 - 1 - 0902 - 1 - 12 สนับสนุการจัดการศึกษานักศึกษานานาชาติ
3 - 1 - 0902 - 2 - 13 สัมมนาการจัดการความรู เรื่องการบริการจัดการคุณภาพงานวิจัย
3 - 4 - 0902 - 2 - 14 วิจัยพัฒนางานสํานักสงเสริมวิชาการ
3 - 1 - 0902 - 2 - 15 พัฒนาระบบการเรียนการสอน
3 - 1 - 0902 - 2 - 16 พัฒนาการบริการงานทะเบียน
3 - 1 - 0902 - 2 - 17 ประชาสัมพันธกิจกรรมสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3 - 1 - 0902 - 2 - 18 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
6 - 1 - 0901 - 1 - 19 บริหารงานสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (2)
6 - 1 - 0902 - 2 - 20 สนับสนุนการทําผลงานวิชาการแกอาจารย
2.3 งานประกันคุณภาพการศึกษา
2 - 1 - 0904 - 2 - 21 พัฒนางานประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย

รวมทั้งสิ้น

หนวยงาน/รหัส/โครงการ

-

3,432,000
984,330
300,000
190,000
38,000
105,000
30,000
100,000
80,000
100,000
20,000
144,000
805,000
535,670
-

งบบุคลากร งบดําเนินงาน
100,028,000 179,997,850
3,432,000

ตารางที่ 15 แสดงรหัสงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามรหัสงบประมาณ และหนวยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

338,000
298,000
40,000
-

29,900
29,900
-

3,550,000
700,000
300,000
400,000
300,000
1,000,000
850,000
500,000
500,000

งบรายจาย
งบลงทุน
งบอุดหนุน งบรายจายอื่น
121,611,540
30,873,670
26,241,740
338,000
29,900
4,050,000

7,349,900
1,282,330
700,000
300,000
400,000
300,000
300,000
1,000,000
190,000
38,000
105,000
30,000
100,000
80,000
29,900
100,000
60,000
144,000
805,000
535,670
850,000
500,000
500,000

รวม
458,752,800
7,849,900
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3. สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
3.1 งานวิจัยและบริการวิชาการ
1 - 1 - 1001 - 1 - 01 บริหารสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
1 - 4 - 1002 - 2 - 02 พัฒนาบุคลากรดานวิจัยของมหาวิทยาลัย
1 - 4 - 1002 - 2 - 03 เผยแพรงานวิจัย
1 - 4 - 1002 - 2 - 04 บริหารจัดการงานวิจัย
1 - 1 - 1002 - 2 - 05 พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาขอสถาบัน
2 - 1 - 1001 - 1 - 06 บริหารสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม(2)
2 - 2 - 1002 - 2 - 07 ดําเนินงานตามแผนบริการวิชาการแกสังคม ปงบประมาณ 2553
3 - 3 - 1002 - 2 - 08 จัดงานสงเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันสําคัญทางศาสนา
3 - 4 - 1002 - 2 - 09 สนับสนุนการจดทรัพยสินทางปญญา
3 - 4 - 1002 - 2 - 10 วารสารงานวิจัย
3 - 4 - 1002 - 2 - 11 จัดทําคูมือสําหรับนักวิจัย
3 - 4 - 1002 - 2 - 12 พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานขอมูลสถาบันวิจัยฯ
3 - 3 - 1003 - 2 - 13 พัฒนาและปรับปรุงหอวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ
3 - 4 - 1002 - 2 - 14 บริหารจัดการงานวิจัย(2)
6 - 4 - 1002 - 2 - 15 พัฒนาบุคลากรดานวิจัยของมหาวิทยาลัย(2)
6 - 4 - 1002 - 2 - 16 พัฒนานักวิจัยสายวิทยาศาสตร
6 - 3 - 1002 - 2 - 17 สัมมนาแลกเปลี่ยนองคความรูดานงานวิจัยวัฒนธรรมและงานบริการวิชาการ
6 - 4 - 1002 - 2 - 18 บริหารจัดการงานวิจัย(3)
3.2 ทุนอุดหนุนการวิจัย
1 - 4 - 1002 - 2 - 19 สนับสนุนการวิจัยตามกรอบยุทธศาสตรสถาบันวิจัยและศิลปวัฒนธรรม
2 - 4 - 1002 - 2 - 20 อุดหนุนทุนวิจัยแกอาจารย
3.3 งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2 - 3 - 1003 - 2 - 21 เผยแพรและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระดับทองถิ่น

รวมทั้งสิ้น

หนวยงาน/รหัส/โครงการ

-

2,846,530
2,471,530
50,050
294,800
238,000
10,000
100,000
62,000
300,000
339,900
88,450
157,000
100,000
242,530
205,420
113,910
150,000
19,470
375,000
80,000

งบบุคลากร งบดําเนินงาน
100,028,000 179,997,850

ตารางที่ 15 แสดงรหัสงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามรหัสงบประมาณ และหนวยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

153,200
153,200
153,200
-

12,288,370
5,565,000
565,000
5,000,000
6,723,370
2,435,270
4,288,100
-

2,420,000
2,420,000
2,420,000
-

งบรายจาย
งบลงทุน
งบอุดหนุน งบรายจายอื่น
121,611,540
30,873,670
26,241,740

17,708,100
10,609,730
203,250
294,800
565,000
238,000
10,000
100,000
7,420,000
62,000
300,000
339,900
88,450
157,000
100,000
242,530
205,420
113,910
150,000
19,470
6,723,370
2,435,270
4,288,100
375,000
80,000

รวม
458,752,800

46

รวมทั้งสิ้น
2 - 3 - 1003 - 2 - 22 สงเสริมและสรางแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น โดยใชเครือขายปราชญชาวบ
2 - 3 - 1003 - 2 - 23 สืบสานอัตลักษณเมืองเพชรบุรีครบรอบ 84 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2 - 3 - 1003 - 2 - 24 เชิดชูเกียรติพอและแมของนักศึกษา
4. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1 งานวิทยบริการ
1 - 1 - 1101 - 1 - 01 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานสํานักวิทยบริการ
2 - 1 - 1102 - 2 - 02 เพิ่มจํานวนสารสนเทศเพื่อการศึกษา
3 - 1 - 1102 - 2 - 03 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานสํานักวิทยบริการ(2)
3 - 1 - 1102 - 2 - 04 พัฒนาหองสมุดอิเล็กทรอนิกส
3 - 1 - 1102 - 2 - 05 สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเองและการเรียนรูตลาดชีวิต
3 - 1 - 1102 - 2 - 06 พัฒนาหองสมุดมีชีวิต
3 - 1 - 1102 - 2 - 07 รักการอาน
3 - 3 - 1102 - 2 - 08 อนุรักษและสรางคุณคาของหนังสือเกาและเอกสารโบราณ
3 - 1 - 1102 - 2 - 09 จัดทําสารสนเทศดิจิทัล
3 - 1 - 1102 - 2 - 10 พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาของสํานัก
6 - 1 - 1102 - 2 - 11 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานสํานักวิทยบริการ(3)
6 - 1 - 1102 - 2 - 12 พัฒนาหองสมุดอิเล็กทรอนิกส(2)
4.2 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 - 1 - 1103 - 1 - 01 บริหารงานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 - 1 - 1103 - 2 - 02 พัฒนาทักษะการใชคอมพิวเตอรของนักศึกษา
1 - 1 - 1103 - 2 - 03 พัฒนาระบบใหบริการเครือขายของมหาวิทยาลัย
1 - 1 - 1103 - 2 - 04 พัฒนาหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรกลาง
1 - 1 - 1103 - 2 - 05 จัดหาโปรแกรมสิทธิบัตรเพื่อสนับสนุนการศึกษาและการบริหารจัดการ

หนวยงาน/รหัส/โครงการ

-

82,000
150,000
63,000
4,006,000
3,042,600
1,244,000
156,300
51,980
51,200
235,000
151,300
28,700
71,700
43,600
293,300
715,520
963,400
913,400
50,000
-

งบบุคลากร งบดําเนินงาน
100,028,000 179,997,850

ตารางที่ 15 แสดงรหัสงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามรหัสงบประมาณ และหนวยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3,867,500
472,500
340,000
132,500
3,395,000
934,000
776,000
1,085,000
600,000

-

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

งบรายจาย
งบลงทุน
งบอุดหนุน งบรายจายอื่น
121,611,540
30,873,670
26,241,740

รวม
458,752,800
82,000
150,000
63,000
8,873,500
4,515,100
1,584,000
1,000,000
156,300
184,480
51,200
235,000
151,300
28,700
71,700
43,600
293,300
715,520
4,358,400
1,847,400
50,000
776,000
1,085,000
600,000

ครุศาสตร์
๒,๙๐๒,๑๐๐ บาท
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1. แผนงาน
2. งาน/โครงการ บริหารงานสํานักงานคณบดี
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
744,700 บาท รหัส
คณะครุศาสตร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1 - 1 - 0101 - 1 - 01
4. ผูรับผิดชอบ อาจารยจํารัส แจมจันทร
5. ระยะเวลา เริ่มตน ตุลาคม 2552
สิ้นสุด กันยายน 2553
6 หลักการเหตุผล
การบริหารงานของสํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร ตามภารกิจมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเปาหมาย
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
เพื่อการบริหารงานของสํานักงานคณบดีตามภารกิจ ใหบริการแกคณาจารย นักศึกษา บุคลากร และผูเกี่ยว จํานวนคณาจารย นักศึกษา บุคลากรและผูเกี่ยวของ - จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน
การใหบริการคณาจารย นักศึกษาและบุคลากรให เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ที่ไดรับการบริหาร เพื่อพัฒนาคุณภาพ
- ความพึงพอใจของผูรับบริการ
ปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค สงผลดีตอ
- ระยะเวลาในการดําเนินการ
คุณภาพการศึกษา

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

744,700

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
พ.ศ. 2553
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
งบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
/ / / / / / / / / /
285,800 งบดําเนินงาน
1 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑใชในการเรียน
การสอน
คาวัสดุ
- ครื่องปรับอากาศพรอมติดตั้ง
เครื่อง
5
/ / / / /
- คาวัสดุอุปกรณสํานักงาน 85,800 บาท
- เครื่องถายทอดสัญญาณภาพและติดตั้ง
เครื่อง
2
/ / / / /
- คาวัสดุคอมพิวเตอร 200,000 บาท
- จัดซื้อเครื่องฉายLCD พรอมติดตั้ง
เครื่อง
2
/ / / / /
317,000 งบลงทุน
คาครุภัณฑ
- เครื่องปรับอากาศ 5 ชุด ๆ ละ 42,200 บาท
เปน 211,000 บาท
- เครื่องถายทอดสัญญาณภาพ 3 มิติ 2 เครื่องๆ ละ
20,000 บาท เปน 40,000 บาท
- เครื่อง Projector 2 ตัว ๆละ 33,000 บาท
เปน 66,000 บาท
2 ซอมแซมและปรับปรุงอาคาร 9,8
รายการ
1
/ / / / / / /
141,900 งบลงทุน
คาที่ดินสิ่งกอสราง
- คาซอมแซม ปรับปรุงอาคารเรียน และอาคาร
ประกอบ 141,900 บาท
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1. แผนงาน
2. งาน/โครงการ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
100,000 บาท รหัส
คณะครุศาสตร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1 - 1 - 0105 - 2 - 02
4. ผูรับผิดชอบ ผูชวยศาสตราจารยเพ็ญทิพย สายกฤษณะ
5. ระยะเวลา เริ่มตน ตุลาคม 2552
สิ้นสุด กันยายน 2553
6 หลักการเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพถือเปนหนาที่หลักของคณะและสาขาวิชา ภาระการผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม คือผลผลิตที่เปนที่ตองการของสังคม เปนหนึ่งใน
ยุทธศาสตรสําคัญของมหาวิทยาลัย และการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพนั้น ตองพัฒนาตัวผูสอนและนักศึกษาไปพรอมๆกัน อีกทั้งยังตองมีสถานที่ที่เหมาะสม มีวัสดุ ครุภัณฑที่เพียงพอ
และมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมความรู นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาพลศึกษาที่มีความรูและความ - จัดการเรียนการสอนสาขาพลศึกษา
นักศึกษาสาขาพลศึกษาไดรับการจัดการศึกษาใน นักศึกษาเปนบัณฑิตที่มีความรูความสามารถและ
สามารถเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน
- จัดหาวัสดุ ครุภัณฑเพื่อการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา จํานวน 100 คน
มีคุณภาพเปนที่ยอมรับและอยูในสังคมอยางมี
2. เพื่อจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพและ
- จัดการอบรมสัมมนาทางวิชาการพลศึกษา
ความสุข ตามจุดมุงหมายของหลักสูตร
ประสิทธิภาพ
- ศึกษาดูงาน
3. เพื่อจัดกิจกรรมเสริมความรูใหแกนักศึกษา
- จัดหาวัสดุ ครุภัณฑเพื่อการจัดการศึกษา
พลศึกษาทั้งทางตรงและทางออม

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

100,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
งบประมาณ
พ.ศ. 2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
50,800 งบดําเนินงาน
1 จัดการเรียนการสอนสาขาพลศึกษา
คน
110
/ / / / / / / / / / / /
คาใชสอย
- คาจางซอมแซมครุภัณฑ 10,800 บาท
คาวัสดุ
- วัสดุทางการศึกษา 10,000 บาท
- วัสดุกีฬา 30,000 บาท
2 จัดอบรมทางวิชาการ
ครั้ง
2
49,200 งบดําเนินงาน
/ / / / / /
คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 2 คนx 2 ครั้ง เปนเงิน
11,200 บาท
คาใชสอย
- คาอาหารวาง 16,000 บาท
- คาเชารถ 22,000 บาท
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1. แผนงาน
2. งาน/โครงการ ปฐมวัยสัญจร
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
80,000 บาท รหัส
คณะครุศาสตร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1 - 1 - 0104 - 2 - 03
4. ผูรับผิดชอบ ผูชวยศาสตราจารยศุภศี ศรีสุคนธ
5. ระยะเวลาเริ่มตน ตุลาคม 2552
สิ้นสุด กันยายน 2553
6 หลักการเหตุผล
การใหโอกาสนักศึกษาไดศึกษาไดศึกษานอกมหาวิทยาลัย ตามสถานที่ตางๆ นอกมหาวิทยาลัยเปนการเพิ่มพูนทักษะที่จําเปนตอกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษาไดประสบการณตรงในสถานศึกษา
ในภูมิภาคตาง ๆ ในประเทศไทย ซึ่งแตละทองถิ่นมีการจัดการศึกษาที่แตกตางกัน โดยเฉพาะ ประเพณี วัฒนธรรม สภาพภูมิประเทศ ภูมิปญหาทองถิ่น ฯลฯ สิ่งตางๆ เหลานี้ลวนเปนปจจัยในการพัฒนาความรู
ดังนั้น นักศึกษาและคณาจารยจําเปนตองศึกษาสถานที่ตางๆ ดานการศึกษาปฐมวัย เพื่อเพิ่มประสบการณตรงในดานการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อใหนักศึกษาและคณาจารยไดมีโอกาส
- พัฒนาบุคลากรและการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 1. นักศึกษาและคณาจารยไดพัฒนาความรูและ 1. นักศึกษาและคณาจารย ไดพัฒนาองคความรู
เรียนรูกับนักวิชาการดานการศึกษาปฐมวัยและอื่นๆ - ประกันคุณภาพ
2. นักศึกษาและคณาจารยไดประสบการณตรงดาน ที่ไดรับไปปฏิบัติไดอยางเหมาะสมกับอาชีพ
2. เพื่อใหนักศึกษาและคณาจารยไดประสบการณ - สงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบตางๆ ตามอัตลักของตนเอง
ตรงเกี่ยวกับสถานศึกษาตางๆ ในประเทศที่มีความ
แตละทองถิ่น เพื่อนํามาประยุกตใหสอดคลองกับงา 2. นักศึกษาและคณาจารย มีวิสัยทัศนในการจัด
เปนอัตลักษณของหนวยงานนั้น
ดานการศึกษาปฐมวัยของตนเองในอนาคต
กิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อใหนักศึกษาเกิดความมั่นใจในการประกอบ
มากยิ่งขึ้น
วิชาชีพของตนเองในอนาคต

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

80,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
งบประมาณ
พ.ศ. 2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
คน
200
79,470 งบดําเนินงาน
1 แลกเปลี่ยนเรียนรูกับนักวิชาการดาน
/ /
/ /
การศึกษาปฐมวัย
คาใชสอย
- คาเชารถ 10,000 x 3 = 30,000 บาท
- คาอาหาร/อาหารวาง 200x80 x3=48,000บาท
- คาเบี้ยงเลี้ยงไปราชการ 210 x 7 = 1,470 บาท
530 คาวัสดุ
- คาวัสดุ = 530 บาท
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1. แผนงาน
2. งาน/โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การออกกําลังกายอยางถูกตอง
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
100,000 บาท รหัส
คณะครุศาสตร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1 - 1 - 0105 - 2 - 04
4. ผูรับผิดชอบ อาจารยปกาศิต หอทอง
5. ระยะเวลา เริ่มตน ตุลาคม 2552
สิ้นสุด กันยายน 2553
6 หลักการเหตุผล
การออกกําลังกายเปนสวนหนึ่งที่ทําใหรางกายจะมีชีวิตที่ยืนยาวและสามารถประกอบกิจการในชีวิตประจําวันไปอยางมีประสิทธิภาพ มนุษยไมสามารถที่จะปฏิเสธการเคลื่อนไหวและการออกกําลังกาย
ไดแตการเรียนรูถึงวิธีการออกกําลังกายที่ถูกตองนั้น จะทําใหเพิ่มประสิทธิภาพตางๆ ในการปฏิบัติ การประกอบกิจกรรมและมีผูมีชีวิต รางกาย,จิตใจ,อารมณ,สังคม,สติปญญาและสติปญญา พัฒนาตอไป
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
เพื่อใหนักศึกษาและประชาชนทั่วไปไดรับความรู - พัฒนา นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
จํานวนเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 300 คน
นักศึกษาและประชาชนมีความรูและความเขาใจ
และเขาใจการออกกําลังกายไดอยางถูกตอง
- เขาการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ในการออกกําลังกายอยางถูกตอง

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

100,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
คน
4
100,000 งบดําเนินงาน
1 อบรมเชิงปฏิบัติการ การออกกําลังกาย
/ / / / / / / / /
อยางถูกตอง
คาตอบแทน
- คาวิทยากร 4 คน เปนเงิน 28,800 บาท
คาใชสอย
- คาอาหารกลางวันและอาหารวาง เปนเงิน
70,000 บาท
คาวัสดุ
- คาเอกสารประกอบการอบรม 1,200 บาท
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บริการวิชาการ
ผลผลิต ผลงานการใหบริการวิชาการ
1. แผนงาน
2. งาน/โครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อรองรับการประกอบวิชาชีพครู
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
70,000 บาท รหัส
คณะครุศาสตร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1 - 2 - 0101 - 2 - 05
4. ผูรับผิดชอบ ดร.สุมาลี พงศติยะไพบูลย
5. ระยะเวลา เริ่มตน ตุลาคม 2552
สิ้นสุด กันยายน 2553
6 หลักการเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเปนสถาบันอุดมศึกษาที่ทําหนาที่ผลิตครูและพัฒนาครูประจําการใหแกทองถิ่นมาโดยตลอดไดตระหนักถึงปญหาและความจําเปนของการพัฒนาครูประจําการโดยเฉพาะ
อยางยิ่งครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่เปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพครูเพื่อใชเปนตนแบบในการรองรับการฝกประสบการณของนักศึกษาครูในอนาคตและสนองการดําเนินงาน ของกระทรวงศึกษาธิการ
ตามนโยบายของรัฐบาลการพัฒนาครูใหเปนผูที่มีความสามารถดังกลาวนี้จะยิ่งทวีความสําคัญเพิ่มขึ้นตามความตองการในหลายๆโรงเรียน จึงมีความจําเปนที่จะตองเรงพัฒนาขอบขายการพัฒนาศักยภาพและ
ขีดความสามารถของครูโดยเนนกระบวนการที่ครูทุกคนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องที่สัมพันธกับการพัฒนางานในวิชาชีพที่รับผิดชอบทั้งยังเปนการเปดโอกาสใหกระบวนการ
พัฒนาครูดังกลาวเปนกระบวนการที่มุงพัฒนาโรงเรียน (School Development)ไปพรอมๆกันเพื่อใหโรงเรียนไดเปนแหลงการเรียนรูและฝกประสบการณวิชาชีพครูของนักศึกษาครูรุนใหมที่ผลิตจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฎเพชรบุรี ซึ่งยังมีความตองการแหลงฝกประสบการณอยูเปนอันมากดวยเหตุที่กระบวนการพัฒนาครูวิชาชีพรุนใหมจําเปนจะตองมีแหลงการเรียนรูและฝกประสบการณที่ไดรับการพัฒนาใหมีมาตรฐาน
เพียงพอและรองรับกับการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
กิจกรรม
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพใหกับนักศึกษา อบรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพใหกับนักศึกษา 1. ไดโครงการพัฒนานักศึกษาปที่ 4-5
นักศึกษาปที่ 4-5 คณะครุศาสตรมีความรูความ
ชั้นปที่ 4 และชั้นปที่ 5 คณะครุศาสตร
2. นักศึกษาไดรับการพัฒนาตามโครงการ
สามารถที่เปนที่พึงพอใจของผูใชบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2. เพื่อเสริมสรางองคความรูและทักษะทางวิชาชีพครู
ในลักษณะการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักศึกษาครู
และครูวิชาชีพ
3. เพื่อเสริมสรางความรวมมือในการพัฒนาวิชาชีพครู
ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

70,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
คน
200
70,000 งบดําเนินงาน
1 อบรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพใหกับ
/ / / / / / / / / /
นักศึกษาในลักษณะการแลกเปลี่ยน
คาตอบแทน
เรียนรูระหวางนักศึกษาครูระหวางมหา- คาตอบแทนวิทยากร 400x7x3x2=16,800 บาท
วิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและสํานักงาน
คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน 200 x 60x2 = 24,000 บาท
เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1
- คาอาหารวาง 200x 30x4 = 24,000 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุและอุปกรณ 5,200 บาท

วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
4. เพื่อสรางแนวทางในการประกอบอาชีพครูใหกับ
นักศึกษาชั้นปที่ 4 และชั้นปที่ 5

58

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ผลผลิต ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1. แผนงาน
2. งาน/โครงการ นักศึกษาครูรูปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทย
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
101,400 บาท รหัส
คณะครุศาสตร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1 - 3 - 0101 - 2 - 06
4. ผูรับผิดชอบ ดร.สุมาลี พงศติยะไพบูลย
5. ระยะเวลา เริ่มตน ตุลาคม 2552
สิ้นสุด กันยายน 2553
6 หลักการเหตุผล
คณะครุศาสตร มีภารกิจในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเฝาระวังทางวัฒนธรรมที่เยาวชนอาจไดรับผลกระทบ จึงจําเปนตองจัดใหมีการอบรมใหความรูดานการปฏิบัติธรรม
ใหความรูดานการปฏิบัติธรรมแกนักศึกษาเพื่อนําไปปฏิบัติตอตนเองไดดวยเหตุน้โี ครงการนักศึกษาครูรูปฏิบัติวัฒนธรรมไทย เปนกิจกรรมหนึ่งที่จะทําภารกิจหลักของคณะครุศาสตร ใหเปนแหลงวิชาการ
ภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับเยาวชนไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและซึมซับรับรูวิถีชีวิตดั้งเดิมของบรรพบุรุษของตน โดยใหเยาวชนรูจักการเรียนรู การอยูรวมกันกับผูอื่นอยางมีความสุข ดวยเหตุน้ี
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจะทําหนาที่เปนศูนยกลางการสรางภูมิคุมกันทางวัฒนธรรม เปนแหลงความรูที่เอื้อประโยชนทางสังคมสูงสุด
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อสรางความตระหนักดานพิธีการทางศาสนา
1. นักศึกษาไดรับการอบรมจากครูพระ
1. นักศึกษา คณาจารย ชุมชน ไดดําเนินงาน
ใหกับนักศึกษาและบุคลากร
2. นักศึกษาเขาคายปฏิบัติธรรม
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและศาสนารวมกัน
3. คณะครุศาสตรไดทําบุญในคณะฯ
2. เพื่อกอใหเกิดการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม
2. ผลการดําเนินงานเกิดประโยชนตอคณะ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4. นักศึกษาไดบําเพ็ญประโยชนดานวัฒนธรรม ครุศาสตรและชุมชน
3. เพื่อสรางขวัญ กําลังใจใหกับนักศึกษาและ
และศาสนา
บุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ
5. นักศึกษา คณาจารย ชุมชนไดตักบาตรทําบุญ
รวมกัน
6. ไดงานวิจัยเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและศาสนา
ในทองถิ่น
7. ใชผลการวิจัยปรับแผนงานดานศิลปวัฒนธรรม
ของคณะครุศาสตร ใหมีความเขมแข็งและเปน
แบบอยาง

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

101,400

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
งบประมาณ
พ.ศ. 2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
ครั้ง
1
101,400 งบดําเนินงาน
1 อบรมใหความรูในโครงการนักศึกษา
/ / / / / / / / / / / /
ครูรูปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทย
คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 3 คน 37,800 บาท
คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน 36,000 บาท
- คาอาหารวาง 27,000 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุสํานักงาน 600 บาท
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บริการวิชาการ
ผลผลิต ผลงานการใหบริการวิชาการ
1. แผนงาน
2. งาน/โครงการ พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาดานการศึกษาปฐมวัยในทองถิ่น
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
100,000 บาท รหัส
คณะครุศาสตร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3 - 2 - 0104 - 2 - 07
4. ผูรับผิดชอบ ผูชวยศาสตราจารยวราภรณ แกวแยม
กันยายน 2553
5. ระยะเวลาเริ่มตน ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6 หลักการเหตุผล
โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยมีพันธกิจดานใหบริการวิชาการทางการศึกษาปฐมวัยแกบุคลากรและหนวยงานดานการศึกษาและพัฒนาเด็กปฐมวัยในทองถิ่น ซึ่งเปนสิ่งสําคัญและจําเปนในการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยใหมีความรู ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพครูปฐมวัยที่ถูกตองอันจะนําไปสูการปฏิบัติงานในบริบทสภาพศึกษาของทองถิ่นตนเองไดอยางเหมาะสม และตอเนื่อง
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. บุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยในทองถิ่น จังหวัด 1. บุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยในทองถิ่นจังหวัด
บุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยในทองถิ่นมีความรูและ บริการวิชาการทางการศึกษาปฐมวัย
พัฒนาวิชาชีพครู
เพชรบุรี ไดพัฒนาความรูและวิชาชีพครูปฐมวัยอยางเพชรบุรี ไดพัฒนาความรูและวิชาชีพครูปฐมวัย
ถูกตองและตอเนื่อง
ที่จะนําไปปฏิบัติงานในบริบทของสถานศึกษา
2. บุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยในทองถิ่น จังหวัด 2. บุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยในทองถิ่นจังหวัด
เพชรบุรีมีความเขมแข็งและใหความรวมมือกันทาง เพชรบุรีมีกลุมชมรมการศึกษาปฐมวัย เพชรบุรี
วิชาการศึกษาปฐมวัย

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

100,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
คน
300
1 บริการวิชาการทางการศึกษา
/ / / / / / / /
งบดําเนินงาน
ปฐมวัยแกบุคลากรในทองถิ่น
16,800 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 16,800 บาท
54,000 คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน 30,000 บาท
- คาอาหารวาง 24,000 บาท
29,200 คาวัสดุ
- คาจางทําเอกสาร 29,200 บาท
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บริการวิชาการ
ผลผลิต ผลงานการใหบริการวิชาการ
1. แผนงาน
2. งาน/โครงการ เตรียมความพรอมสูการประกอบวิชาชีพครูสูความเปนเลิศ
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
100,000 บาท รหัส
คณะครุศาสตร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3 - 2 - 0101 - 2 - 08
4. ผูรับผิดชอบ อาจารยจํารัส แจมจันทร
กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6 หลักการเหตุผล
คณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีความรับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูโดยมุนใหนักศึกษามีความรู ความสามารถในภาคทฤษฎีและมีการปฏิบัติจริงในสถานศึกษาและ
เพื่อใหนักศึกษามีความพรอมที่จะประกอบวิชาชีพครูไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนครูมืออาชีพตอไป
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู จัดอบรมสรางความเขาใจแนวทางการประกอบ
1. จํานวนนักศึกษาที่เขารับการอบรมความเปนครู 1. ระดับความสําเร็จของการประเมินประสิทธิภาพ
2. เพื่อเปนการเตรียมความพรอมสุการปฏิบัติงาน วิชาชีพครูดานทฤษฏีการศึกษาและกฎหมาย
มืออาชีพ
นักศึกษา
วิชาชีพครู
การศึกษา การพัฒนาบุคลิกภาพความเปนครู
2.จํานวนคูมือปฏิบัติงานวิชาชีพครู
2.ไดคูมือครูที่สมบูรณพรอมใช มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีลักษณะเหมาะสมในการ
และเกิดประโยชน
ประกอบวิชาชีพ

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

100,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
งบประมาณ
พ.ศ. 2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 จัดอบรมสรางความรูความเขาใจ
คน
100
/ /
งบดําเนินงาน
เกี่ยวกับวิชาชีพครู
25,200 คาตอบแทน
2 จัดทําคูมือการวิเคราะหหลักสูตรความ
เลม
100
- คาตอบแทนวิทยากร 3 คนๆละ7ชม.ๆละ400
/ /
เปนครูมืออาชีพ
3วัน บาท เปนเงิน 25,200 บาท
36,000 คาใชสอย
- คาอาหารวาง 6 มื้อๆละ 100 คนๆละ30บาท
เปนเงิน 18,000 บาท
- คาอาหารกลางวัน 3 มื้อๆละ 100 คนๆ
ละ 60 บาท เปน 18,000 บ
38,800 คาวัสดุ
- คาเอกสารประกอบการอบรม 100 ชุด ชุดละ
120 บาท จํานวน 3 ชุด 36,000 บาท
- คาวัสดุสํานักงาน 2,800 บาท
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1. แผนงาน
2. งาน/โครงการ สนับสนุนการฝกประสบการณวิชาชีพครู
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
74,000 บาท รหัส
คณะครุศาสตร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3 - 1 - 0101 - 2 - 09
4. ผูรับผิดชอบ อาจารยจํารัส แจมจันทร
กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6 หลักการเหตุผล
การฝกประสบการณวิชาชีพเปนรายวิชาในหลักสูตรจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการชี้แจงขอมูลในการฝกประสบการณโดยการเชิญวิทยากรมาบรรยายใหความรูแกนักศึกษา เพื่อเตรียมตัวและเตรียม
พรอมการฝกประสบการณตรงในสถานศึกษาไดอยางเหมาะสมและเปนการนําความรู หลักการไปทดลองปฏิบัติจริงโดยการพัฒนาดานบุคลิกภาพ ความรู ความสามารถดานวิชาการ ทักษะสําหรับครูเพื่อใหเปน
นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพมีความพรอมในการฝกประสบการณไดอยางมีประสิทธิภาพ
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อชี้แจงนักศึกษาใหมีความเขาใจในเรื่องการฝก 1. อบรมสรางความเขาใจแนวทางการฝกประสบการณ1. จํานวนนักศึกษาปที่ 5 ทุกโปรแกรมวิชา
1. ระดับประสิทธิภาพในการฝกประสบการณ
2. จัดทําตามจํานวนนักศึกษาและโรงเรียนรวมพัฒน2. ระดับการใชประโยชนของคูมือ
ประสบการณวิชาชีพครูในสถานศึกษา
วิชาชีพครูในสถานศึกษา
2. เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูและเขาใจถึงการปรับ 2. จัดทําคูมือการฝกประสบการณ
3. จํานวนนักศึกษาปที่ 5 ทุกโปรแกรมวิชาและ 3. ระดับความสําเร็จในการผลิตสื่อและนําไปใช
พฤติกรรมและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
3. อบรมการใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึอาจารยนิเทศ
4. ระดับการใชประโยชน
3. เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
4. จัดทํารายงานสรุปผลการฝกประสบการณวิชาชีพค4. จํานวนนักศึกษาและอาจารยนิเทศ
มนุษยสัมพันธและความเปนครูมืออาชีพ

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
งบประมาณ
พ.ศ. 2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 จัดอบรมสรางความเขาใจแนวทาง
คน
80
/
งบดําเนินงาน
8,400 คาตอบแทน
การฝกประสบการณวิชาชีพครู
- คาตอบแทนวิทยากร 2 คน 7 ชม.ๆ ละ 600 บาท
เปนเงิน 8,400
16,000 คาใชสอย
- คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่มจํานวน 80 คน
จํานวน 4 มื้อๆละ 20 บาทเปนเงิน 6,400 บาท
- คาอาหารกลางวัน จํานวน 80 คน จํานวน 2 มื้อ
มื้อละ 60 บาทเปนเงิน 9,600
12,600 คาวัสดุ
- เอกสารประกอบการอบรม 80 ชุด ๆละ 100 บ.
เปนเงิน 8,000 บาท
- คาวัสดุสํานักงาน 4,600 บาท
งบดําเนินงาน
2 อบรมการใชสื่อ/นวัตกรรมและ
คน
80
8,400 คาตอบแทน
/ / / /
การจัดทําคูมือ
- คาตอบแทนวิทยากร 2 คน 7 ชม. ๆละ 600 บ.
เปนเงิน 8,400 บาท
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วัตถุ
ประสงค
ขอที่

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

74,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
งบประมาณ
พ.ศ. 2553
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
16,000 คาใชสอย
- คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่มจํานวน 80 คน
จํานวน 4 มื้อๆละ 20 บาทเปนเงิน 6,400 บาท
- คาอาหารกลางวัน จํานวน 80 คน จํานวน 2 มื้อ
มื้อละ 60 บาทเปนเงิน 9,600
12,600 คาวัสดุ
- เอกสารประกอบการอบรม 80 ชุด ๆละ 100 บาท
เปนเงิน 8,000.- คาวัสดุสํานักงาน 4,600 บาท
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1. แผนงาน
2. งาน/โครงการ สนับสนุนกีฬานักศึกษา
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
100,000 บาท รหัส
คณะครุศาสตร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3 - 1 - 0101 - 2 - 10
4. ผูรับผิดชอบ อาจารยจํารัส แจมจันทร
กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6 หลักการเหตุผล
ดวยมหาวิทยาลัยไดจัดกิจกรรมกีฬาระหวางคณะ คือ กีฬาดอนขังใหญเกมสเปนประจําทุกป คณะครุศาสตรซึ่งเปนหนวยงานหนึ่งที่ใหการสนับสนุนและสงนักศึกษาของคณะเขารวมการแขงขัน
เพื่อใหนักศึกษาของคณะไดเชื่อมสัมพันธกับนักศึกษาคณะอื่นในมหาวิทยาลัยและเปนการสรางความสามัคคีในหมูบานดอนขังใหญ
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
กิจกรรม
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อใหนักศึกษามีสุขภาพกาย ใจ ที่ดี
นักศึกษาโดยสโมสรนักศึกษาไดสงนักศึกษาเขารวม นักศึกษาคณะครุศาสตรเขารวมในกิจกรรม
นักศึกษาคณะครุศาสตรเขารวมแขงขันกีฬาและ
2. เพื่อใหนักศึกษามีความสามัคคีในหมูคณะและ
การแขงขันกีฬาทั้งคณะจํานวน 537 คน
มีความพึงพอใจมีความสามัคคีในหมูคณะและรัก
มหาวิทยาลัย
สถาบันมากขึ้น
3. เพื่อใหนักศึกษาเห็นคุณคาของการกีฬาและรูจัก
รูแพ รูชนะ รูอภัย

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

100,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
งบประมาณ
พ.ศ. 2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 นักศึกษาโดยสโมสรนักศึกษาไดสง
คน
300
/ / /
งบดําเนินงาน
นักศึกษาเขารวมกิจกรรมแขงขันกีฬา
60,000 คาใชสอย
ดอนขังใหญเกมส
- คาอาหารกลางวัน2มื้อๆละ 300 คนๆละ 60 บาท
เปนเงิน 36,000 บาท
- อาหารวางและน้ําดื่มจํานวน 2 มื้อๆละ300คน
คนละ20บาทเปนเงิน 24,000 บาท
40,000 คาวัสดุ
- คาวัสดุ อุปกรณ 40,000 บาท
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8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
งบประมาณ
พ.ศ. 2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 สนับสนุนการจัดการเรียนรูของ
เครื่อง
20
/ / / / / /
งบลงทุน
คณาจารยและงานบริหารทั่วไป
360,000 คาครุภัณฑ
- Note book จํานวน 20 เครื่องละ 18,000 บาท
รวม 360,000 บ.
360,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1. แผนงาน
2. งาน/โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนของคณาจารย
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
360,000 บาท รหัส
คณะครุศาสตร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3 - 1 - 0101 - 2 - 11
4. ผูรับผิดชอบ ดร.วิวัฒน วรวงษ
กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6 หลักการเหตุผล
เพื่อสนับสนุนสงเสริมประสิทธิภาพทางดานการเรียนการสอนของอาจารยโดยใช Note book ประกอบการสอนทุกคน ประหยัดงบประมาณของคณะครุศาสตร เชน วัสดุสํานักงาน เอกสาร สิ่งพิมพตา
และเพื่อเพิ่มพูนผลสัมฤทธิ์ดานการจัดการศึกษาสงผลดีตอนักศึกษาโดยตรง
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. คณาจารยคณะครุศาสตรมีความรู ประสบการณ 1. จัดสัมมนาการใชสื่อเทคโนโลยีแกคณาจารยเพื่อ 1. คณาจารยมีความพรอมใชสื่อ เทคโนโลยี ครบทุก คณาจารยและนักศึกษามีความพึงพอใจและมีผล
ดานสื่อ เทคโนโลยีเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อ เสริมสรางคุณภาพ
2. นักศึกษามีความพอใจ และมีผลสัมฤทธิ์เปนที่นา สัมฤทธิ์ดานการเรียนรูไดตามศักยภาพ
พัฒนาศักยภาพตนเอง
2. กิจกรรมการเรียนการสอนผลโดยใชสื่อเทคโนโลยีพอใจ
2. นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์เปนที่นาพอใจ
3. สนับสนุนการจัดการเรียนรูสูนักศึกษาที่มีคุณภาพ

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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บริการวิชาการ
ผลผลิต ผลงานการใหบริการวิชาการ
1. แผนงาน
2. งาน/โครงการ พัฒนาผูบริหารการบริหารการศึกษามืออาชีพ
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
100,000 บาท รหัส
คณะครุศาสตร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3 - 2 - 0101 - 2 - 12
4. ผูรับผิดชอบ ดร.มณฑา จําปาเหลือง
กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6 หลักการเหตุผล
สถานศึกษาเปนหนวยงานหลักในการสรางทุนทางปญญาใหแกสังคมเพราะเปนสถานที่กลอมเกลาสรางนิสัย และสงเสริมจินตนาการความคิดริเริ่มสรางสรรคใหแกเยาวชน เปนหนวยพื้นฐานของ
นวัตกรรมทางสังคม เปนสถานที่ปูพื้นฐานทางสติปญญาใหแกเด็กผูที่จะเติบโตขึ้น ทําหนาที่สรางสรรคสังคมไทย ดังนั้นสถานศึกษาจึงเปนสถาบันแหงอนาคตการจัดการศึกษาหรือการเรียนรูเพื่อสังคมในอนาคต
จึงมีความจําเปนที่จะตองสงเสริมใหสถานศึกษาแขงกันทําหนาที่เพื่อบรรลุคุณภาพ คณะครุศาสตร เปนองคกรหนึ่งที่มีหนาที่ในการพัฒนาบุคลากรทางการบริหารการศึกษา การบริหารสถานศึกษาใหมีความรูควา
ในการสรางองคความรูที่นําสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองดําเนินการจัดสรรทรัพยากรที่มีศักยภาพในการตอบสนองความตองการและความพึงพอใจตอผูรับบริการของสถาบัน
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
กิจกรรม
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อใหคําปรึกษาการทําผลงาน เลื่อนวิทยฐานะ สนับสนุนสงเสริมการบริการวิชาการ
1. รอยละ 80 ของผูบริหารการบริหารการศึกษารับ 1.รอยละ 80 ของผูรับบริการ เขียนรายงานการทํา
ปลูกฝงการสรางนักวิจัยรุนใหมในการสรางองคความรู
บริการไดเคาโครงการทําผลงาน เลื่อนวิทยฐานะ ผลงาน จํานวน 5 บท เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
2. เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหมีการวิเคราะห วิจัย
2.รอยละ80 ของผูรับบริการ รวมประชุมสัมมนา
จํานวน 1 บทและ 3 บท
และเผยแพรนวัตกรรมเกี่ยวกับรูปแบบและเทคนิค
2. รอยละ 80 ของผูรับบริการ รวมประชุมสัมมนา นําเสนอผลงาน จํานวน 5 บท เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
วิทยาการวิจัย ของนิสิตมหาบัณฑิตคณะครุศาสตร
นําเสนอผลงาน 3 บท
3.รอยละ 80 มีความพึงพอใจในระดับมากในการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
3. รอยละ 80 ของผูรับบริการมีความพึงพอใจในระดัจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนของคณะครุศาสตร
3. เพื่อการวางระบบโครงสรางวิจัยในภาพรวมรวมทั้ง
มาก
นโยบายการวิจัย การจัดสรรทรัพยากรการวิจัยที่มี
ศักยภาพตอบสนองความตองการและความพึงพอใจตอ
ผูรับบริการของคณะครุศาสตร

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

100,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 วิเคราะห วิจัย และเผยแพรนวัตกรรม
คน
20
/ / / / / / / / / / / /
งบดําเนินงาน
เกี่ยวกับรูปแบบและเทคนิควิทยาการ
37,800 คาตอบแทน
วิจัย ของนิสิตมหาบัณฑิตคณะครุศาสตร
- คาวิทยากร 37,800 บาท
48,000 คาใชสอย
- คาอาหาร อาหารวาง 48,000 บาท
14,200 คาวัสดุ
- คาจางทําเอกสาร 4,200 บาท
- คาวัสดุการฝกอบรม 10,000 บาท
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1. แผนงาน
2. งาน/โครงการ จัดทําวารสารครุศาสตร
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
100,000 บาท รหัส
คณะครุศาสตร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3 - 1 - 0101 - 2 - 13
4. ผูรับผิดชอบ ดร.สุมาลี พงศติยะไพบูลย
กันยายน 2553
5. ระยะเวลาเริ่มตน ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6 หลักการเหตุผล
เพื่อใหเปนหนังสือวิชาการเปดโอกาสใหคณาจารย นักศึกษา นักวิชาการและผูสนใจลงบทความและผลงานวิจัยของตน เพื่อสงเสริมและพัฒนาความรูทางวิชาการและเผยแพรสูสาธารณชนผูสนใจทั่วไ
ในลักษณะเปดรับบทความจากนักวิชาการสาขานิติศาสตรทั้งภายในและภายนอกคณะโดยหลักเกณฑการรับบทความเปนไปตามที่กองบรรณาธิการกําหนด รวมถึงดําเนินการตามขั้นตอนการจัดพิมพวารสารโดยมี
กองบรรณาธิการเปนผูรับผิดชอบตามหลักเกณฑและขั้นตอนการจัดทําวารสารวิชาการในระดับคณะ และจัดพิมพบทความลงในวารสารและเผยแพรตอไป
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อเปนหนังสือวิชาการแกนักนิติศาสตรและบุคคล จัดทําวารสารครุศาสตร
วารสารครุศาสตร ประจําป 2553
1. คณาจารย นักศึกษา บุคคลทั่วไปไดเผยแพร
ผูสนใจทั่วไป
ผลงานทางวิชาการ
2. เพื่อเปดโอกาสใหแกนักวิชาการไดลงและเผยแพร
2. คณาจารย นักศึกษา บุคคลทั่วไป เรงพัฒนา
บทความหรือผลงานวิจัยสูสาธารณะ
ผลงานทางวิชาการใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ
3. เพื่อเปนแหลงพัฒนาความรูดานวิชาการสาขา
ออกเผยแพรสูสังคมมากขึ้น
นิติศาสตร
4. เพื่อประชาสัมพันธชื่อเสียงของคณะนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวรใหแพรหลายมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

100,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 จัดทําวารสารครุศาสตร
เลม/ป
2
/ / / / / / / / / / / /
งบดําเนินงาน
20,000 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 20,000 บาท
20,000 คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน/อาหารวาง 20,000 บาท
60,000 คาวัสดุ
- คาจางทําวารสาร เลมๆละ 100 บาท จํานวน
2 เลม /ป เปนเงิน 20,000 บาท
- คาวัสดุสํานักงาน 40,000 บาท
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1. แผนงาน
2. งาน/โครงการ ปรับปรุงหองบันทึกเสียงและอุปกรณ
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
62,000 บาท รหัส
คณะครุศาสตร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3 - 1 - 0101 - 2 - 14
4. ผูรับผิดชอบ นายประสิทธิ์ แชมชอย
กันยายน 2553
5. ระยะเวลาเริ่มตน ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6 หลักการเหตุผล
เนื่องจากหองบันทึกเสียง ของคณะครุศาสตรขณะนี้มีความทรุดโทรมมาก รวมถึงอุปกรณตาง ๆ ที่ใชงานมานานมากไมทันตอเทคโนโลยีสมัยปจจุบัน จึงสมควรดําเนินการซอมแซมหอง
และเปลี่ยนอุปกรณใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดี
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
เพื่อใหบันทึกเสียงใชงานไดดี และมีประสิทธิภาพ จัดหาอุปกรณและปรับปรุงหองบันทึกเสียง
สูงขึ้น

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

62,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 จัดหาอุปกรณและปรับปรุงหอง
รายการ
6
/ / / / / / / / / / / /
งบลงทุน
บันทึกเสียง
51,800 คาครุภัณฑ
- เครื่องคอมพิวเตอร 1 ชุด 21,800 บาท
- มิกเซอร 1 ตัว 17,000 บาท
- เครื่องขยายเสียง 1 เครื่อง 8,000 บาท
- เครื่องเลน DVD 1 เครื่อง ๆละ 5,000 บาท
งบดําเนินงาน
4,200 คาใชสอย
- คาจางซอมฝาเพดานหองบันทึกเสียง 5 x 3 ม.
ฝา ตรม.ละ 200 บาท สี ตรมละ 80 บาทอุปกรณ
6,000 คาวัสดุ
- หูฟง 3 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท เปน 6,000 บาท
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1. แผนงาน
2. งาน/โครงการ การบริหารความเสี่ยง
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
60,000 บาท รหัส
คณะครุศาสตร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3 - 1 - 0101 - 2 - 15
4. ผูรับผิดชอบ ดร.วิวัฒน วรวงษ
กันยายน 2553
5. ระยะเวลาเริ่มตน ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6 หลักการเหตุผล
การบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในของคณะครุศาสตร ใหกับผูรับผิดชอบทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติของคณะครุศาสตร ใหมีความเขาใจในแนวทางการบริหารความเสี่ยงและระบบ
ควบคุมภายในของคณะ และรวมกันทบทวนระเบียบ กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน สํารวจปจจัยเสี่ยง กําหนดตัวควบคุมความเสี่ยง กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จรวมกัน พรอมนําไปสูการปฏิบัติอยางชัดเจน
ประกอบกับคณะครุศาสตร ไดใหความสําคัญกับการบริหารที่มีความสอดคลองกับเกณฑของ สกอ. ก.พ.ร.และสมศ.ใหมีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในตามตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จในการจัดทําระบบบริห
เสี่ยงซึ่งสอดคลองกับระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 และสวนอื่นๆ ที่กําหนดใหทุกสวนราชการจัดทําระบบการควบคุมภายใน และมีการติดตาม
ประเมินผลจัดทํารายงาน ดังนั้นคณะครุศาสตร จึงกําหนดโครงการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวย 1) ปจจัยเสี่ยงทางดานการบริหารวิชาการ 2) ปจจัยเสี่ยงทางดานการบริหารบุคคล 3) ปจจัยเสี่ยงทางดานการบริหา
และการเงิน 4) ปจจัยเสี่ยงทางดานการบริหารทั่วไป โดยกําหนดปจจัยเสี่ยงประกอบดวย 1) ความเสี่ยงเชิงนโยบาย 2) ความเสี่ยงในการดําเนินงาน 3) ความเสี่ยงทางดานการเงิน 4) ความเสี่ยงดานเหตุการณ
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อสรางความรูและความเขาใจในการบริหาร 1. อบรมใหความรูเรื่องการบริหารความเสี่ยงใหกับ 1 . ไดปจจัยเสี่ยงของคณะครุศาสตร
1 . ไดปจจัยเสี่ยงของคณะครุศาสตร ครบ 4 ดาน
ความเสี่ยงของคณะตอผูมีสวนไดสวนเสีย
คณาจารยและพนักงานและนักศึกษาของคณะครุศาส 2. ไดแนวทางในการปองกันและแกไขปจจัยเสี่ยงขอ2. ไดแนวทางในการปองกันและแกไขปจจัยเสี่ยง
2. เพื่อใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมในการสํารวจ2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสํารวจปจจัยเสี่ยงของคณ คณะครุศาสตร
ของคณะครุศาสตรครบ 4 ดาน
ปจจัยเสี่ยงของคณะ
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะหและสังเคราะห 3. ไดแนวทางในการดําเนินงานที่ปองกันความเสี่ยง 3. คณะครุศาสตรบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและ
3. เพื่อใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมในการ
แนวทางในการปองกันและแกไขปจจัยเสี่ยงของคณะของคณะครุศาสตร
เกิดประสิทธิผล
วิเคราะหและสังเคราะหแนวทางปองกันและแนวทาง 4. สรางแนวทางการดําเนินงานในหนาที่ใหมีความส 2. ไดแผนกลยุทธของคณะครุศาสตร
แกไขความเสี่ยงของคณะ
คลองกับแนวทางในการปองกันความเสี่ยง
3. ไดคูมือปองกันความเสี่ยงของคณะครุศาสตร

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

60,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 อบรมใหความรูเรื่องการบริหาร
คน
50
/ / / / / / / / / / / /
งบดําเนินงาน
ความเสี่ยง
30,000 คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน/อาหารวาง 30,000 บาท
30,000 คาวัสดุ
- คาจางทําเอกสารกลยุทธ 30,000 บาท

กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
4. เพื่อใชแนวทางในการปองกันความเสี่ยงเปนแนว 5. จัดทําแผนกลยุทธเพื่อแสดงวิสัยทัศนและพันธกิจใ 4. จัดทําระบบและเอกสารเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
ทางในการดําเนินงานของบุคลากรในคณะ
การบริหารงาน
ของคณะครุศาสตร
6.. จัดทําคูมือการปองกันความเสี่ยงในการทํางาน 5. ไดปฏิทินงานของคณะครุศาสตร
7.จัดทําระบบและเอกสารเกี่ยวกับสาระสนเทศ
ของคณะ
8. จัดทําปฏิทินงานของคณะครุศาสตรเพื่อเปน
แนวทางในการดําเนินงานใหกับบุคลากร
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1. แผนงาน
2. งาน/โครงการ การจัดการความรู
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
100,000 บาท รหัส
คณะครุศาสตร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3 - 1 - 0101 - 2 - 16
4. ผูรับผิดชอบ ดร.ปยะนาถ บุญมีพิพิธ
กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6 หลักการเหตุผล
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดพิจารณาวากิจกรรมในกระบวนการการจัดการความรู หนึ่งในการที่จะทําใหคณะครุศาสตรสามารถปฏิบัติพันธกิจไดครบถวน ตอเนื่องในชวงระยะเวลาที่
กําหนดคือการดําเนินการสรางกระบวนการเรียนรูและบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงในคณะใหเปนสถาบันการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เปนที่เชื่อถือและสรางศักยภาพที่โดดเดนใหกับมหาวิทยาลัยในโอกาสตอไ
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อใหนักศึกษาไดรับประสบการณตรง และเรียนรู 1. จัดกิจกรรมการจัดการความรูในคณะครุศาสตร 1. เกิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนเรียนรู
1. ไดผลรวมองคความรูในดานความตองการของ
จากการปฏิบัติงานจริง (Activity Based Learning) ในดานการแลกเปลี่ยนความรูเพื่อการพัฒนาการศึกษ 2. เกิดองคความรูที่จากความตองการของทุกฝาย ผูมีสวนไดสวนเสีย
ในชุมชน
ของคณะที่สงผลตอการพัฒนาการศึกษาของทองถิ่น 3. ไดแนวทางในการพัฒนาวิชาการของคณะครุศาส 2. ไดองคความรูและแนวทางในการพัฒนาการ
2. เพื่อเชื่อมโยงความรวมมือระหวางคณะครุศาสตร 2. ประชุมเครือขาย คณาจารย นักวิจัย ชุมชน ภูมิปญ
 4. ไดองคความรูและแนวทางที่หลากหลายในการ ศึกษาจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย
นักวิจัยชุมชน ศาสนา และปราชญชาวบาน เพื่อ
ทองถิ่นเพื่อสรางองคความรูและแนวทางการพัฒนากพัฒนาการศึกษาของทองถิ่น
3. ผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายพึงพอใจ
สรางสรรคสังคมและองคความรูในการพัฒนาการศึกษศึกษาของคณะครุศาสตร เพื่อใชเปนขอมูลในการพัฒ5. ไดงานวิจัยที่เกิดจากองคความรูเพื่อการพัฒนาการ4. ไดงานวิจัยที่หลากหลายเพื่อใชเปนแนวทาง
3. เพื่อแลกเปลี่ยนองคความรูของเครือขายในการ การศึกษาระดับทองถิ่น
ศึกษาของทองถิ่น
ในการพัฒนาการศึกษาของทองถิ่น
พัฒนาองคความรูตางๆ เพื่อพัฒนาทองถิ่น
3. จัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยของเครือขาย

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

100,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 จัดกิจกรรมการจัดการความรูในดานการ
คน
80
/ / / / /
งบดําเนินงาน
แลกเปลี่ยนความรูเพื่อการพัฒนา
30,000 คาตอบแทน
การศึกษา
- คาตอบแทนวิทยากร 30,000 บาท
50,000 คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน/อาหารวาง 50,000 บาท
20,000 คาวัสดุ
- คาวัสดุในการฝกอบรม 20,000 บาท
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1. แผนงาน
2. งาน/โครงการ พัฒนารูปแบบการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของคณะครุศาสตร
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
100,000 บาท รหัส
คณะครุศาสตร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3 - 1 - 0101 - 2 - 17
4. ผูรับผิดชอบ ดร.วิวัฒน วรวงษ
กันยายน 2553
5. ระยะเวลาเริ่มตน ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6 หลักการเหตุผล
คณะครุศาสตรเปดสอนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาวิทยาศาสตร
สาขาวิชาคณิตศาสตร สาขาวิชาพลศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต เปดสอนประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริ
การศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จากการประเมินคุณภาพภายในประจําปการศึกษา 2551 ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ที่มีตัวบงชี้รวม 40 ตัวบงชี้ แบงออกเปน 9 องคประกอบ พบวา ไดพบวาคะแนนการประเมินตามเกณฑของ สกอ. มีคาเทากับ 1.03 ซึ่งถือวา ไมผานเกณฑ จากขอเสนอแนะของคระกรรมการพบจุดออนในหลาย
ประเด็น โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพของคณะ คณะกรรมการไดเสนอแนะไว
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อยกระดับผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน 1. สรางระบบฐานขอมูลเพื่อการประกันคุณภาพ 1. คณาจารย 36 คนมีความรูเรื่องการประกันคุณภาพคณะครุศาสตรผานการประเมินคุณภาพภายใน
การอุดมศึกษาของคณะครุศาสตร ใหมีคะแนน
การศึกษาใหสามารถใชเปนแบบอยางที่เปนระบบ ภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก
และการประเมินคุณภาพภายนอกในระดับดีทุก
เพิ่มขึ้น 80 %
เดียวกันและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพอยาง 2. นักศึกษาของคณะครุศาสตร 700 คนไดรับการ มาตรฐาน
2. เพื่อใหไดบทเรียนเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา ชัดเจนและทันตอสถานการณปจจุบันงายตอการสืบค อบรมใหความรูเรื่องประกันคุณภาพภายในและ
รูปแบบการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของ 2. จัดใหมีการประเมินตนเอง (Self Assessment การประเมินคุณภาพภายนอก
คณะครุศาสตรเพื่อรองรับการประเมินภายนอก
Report) มีคณะกรรมการบริหารเปนผูประเมินผลงาน 3. ผูมีสวนไดสวนเสียไดรับการอบรมความรูเกี่ยวกับ
หลังจากการนํารูปแบบการบริหารแบบใหมมาใช คณาจารย เพื่อใชเปนหลักฐานในการพิจารณา
การประกันคุณภาพภายในและภายนอก
ผลตอบแทนประจําป

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

100,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 จัดอบรมการพัฒนารูปแบบการบริหาร
คน
300
/ / / / / / / / /
งบดําเนินงาน
งานประกันคุณภาพภายในของคณะ
30,000 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 30,000 บาท
40,000 คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน/อาหารวาง 40,000 บาท
30,000 คาวัสดุ
- คาจางทําเอกสารประกันคุณภาพ 30,000 บาท
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บริการวิชาการ
ผลผลิต ผลงานการใหบริการวิชาการ
1. แผนงาน
2. งาน/โครงการ พัฒนาศูนยขอมูลสารสนเทศสําหรับครู
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
150,000 บาท รหัส
คณะครุศาสตร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
6 - 2 - 0101 - 2 - 18
4. ผูรับผิดชอบ อาจารยเกรียงไกร จริยะปญญา
กันยายน 2553
5. ระยะเวลาเริ่มตน ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6 หลักการเหตุผล
ในปจจุบันขอมูลสารสนเทศทางการศึกษานับวาเปนปจจัยที่สําคัญอีกปจจัยหนึ่งที่จะชวยใหระบบการศึกษาเกิดผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยที่ขอมูลสารสนเทศนั้นตองเปนขอมูลที่มีการเขา
ไดงายหลายรูปแบบ เชน เอกสารประกอบการสอน สื่อประกอบการสอน ตลอดจนขอมูลตางๆที่จัดเก็บอยูในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส และการที่จะนําขอมูลนั้นมาใชในระบบการจัดการเรียนการสอน บุคลากรท
ศึกษาจําเปนตองมีความพรอมในดานการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อจัดการนําขอมูลสารสนเทศนั้นออกมาผลิตเปนสื่อการเรียนการสอน ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของขอมูลสารสนเทศและการนํามาประยุ
จึงกําหนด“โครงการศูนยขอมูลสารสนเทศสําหรับครู” ขึ้น เพื่อเปนสวนหนึ่งที่จะอํานวยความสะดวกในการบริการขอมูลทั้งในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกสและสื่อสิ่งพิมพตางๆ รวมทั้งจัดการอบรมการใชโปรแ
คอมพิวเตอรเพื่อสรางสื่อการเรียนการสอนตลอดจนแนะนําขั้นตอนการนําไปประยุกตใชในสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาในทองถิ่นมี จัดอบรมพัฒนาศูนยขอมูลสารสนเทศสําหรับครู 1. ศูนยขอมูลสารสนเทศ 1 หอง
1. ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาในทองถิ่น
ศูนยขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาสําหรับนําไป
2. บุคลากรทางการศึกษาผานการอบรม 30 คน มีศูนยขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาสําหรับนําไป
พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน
พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน
2. ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาในทองถิ่น
2. ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาในทองถิ่น
สามารถสรางสื่อการสอน E-learning เพื่อนําไปใช
สามารถสรางสื่อการสอน E-learning เพื่อนําไปใช
จัดการเรียนการสอนได
จัดการเรียนการสอนได

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

150,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 พัฒนาศูนยขอมูลสารสนเทศ
รายการ
4
/ / / / / / / / / / /
งบลงทุน
94,000 คาครุภัณฑ
- ครุภัณฑคอมพิวเตอร 4 เครื่อง ๆละ 18,000 บาท
เปนเงินจํานวน 72,000 บาท
- ครุภัณฑเครื่องพิมพเลเซอร 2 เครื่องๆละ
11,000 บาท เปนเงินจํานวน 22,000 บาท
งบดําเนินงาน
11,000 คาวัสดุ
- ตูเก็บเอกสาร 2 ใบๆละ 4,000 บาท เปนเงิน
8,000 บ
- เครื่องสํารองไฟ 1 เครื่องๆละ 3,000 บาท
เปนเงิน 3,000 บาท
งบดําเนินงาน
25,200 คาตอบแทน
2 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อ
/
- คาวิทยากร 2 คน 25,200 บาท
Interactive E-learning และการใช
14,400 คาใชสอย
โปรแกรม SPSS เพื่อวิจัยทางการศึกษา
- คาอาหาร/อาหารวาง 14,400 บาท
5,400 คาวัสดุ
- คาวัสดุในการฝกอบรม 5,400 บาท
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1. แผนงาน
2. งาน/โครงการ พัฒนานวัตกรรมการเรียนรูสูกระบวนการวิจัย
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
300,000 บาท รหัส
คณะครุศาสตร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
6 - 2 - 0101 - 2 - 19
4. ผูรับผิดชอบ อาจารยธีระพัฒน ฤทธิ์ทอง
กันยายน 2553
5. ระยะเวลาเริ่มตน ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6 หลักการเหตุผล
นวัตกรรมการจัดการเรียนเปนองคประกอบสําคัญในกระบวนสําคัญในกระบวนการจัดการเรียนรูของครู ครูจะตองศึกษาคนควาและพัฒนานวัตกรรมอยางตอเนื่อง ตลอดจนการทดลองใชโดย
ผานกระบวนการวิจัย เพื่อหาประสิทธิภาพและประสิทธิพล เพื่อใหเกิดคุณภาพสูงสุดในการพัฒนาผูเรียน
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อใหครูมีความรูความเขาใจและทักษะในการ 1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมคุณภาพผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนรู และการวิจัยของ ครูนํานวัตกรรมและกระบวนการวิจัยไปใชในการ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรูและการวิจัย
การเรียนรูและการวิจัยในชั้นเรียน
มีประสิทธิภาพในการพัฒนาสูง
พัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใหครูนําความรูและทักษะการพัฒนานวัตกรรม 2. การนิเทศติดตาม การดําเนินการนวัตกรรม
การวิจัยไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
3. การจัดนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมและ
การวิจัย

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

300,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรม
คน
200
/ / / /
งบดําเนินงาน
และการวิจัย
120,000 คาใชสอย
- คาอาหาร วันละ 200 บาท 3 วัน 200 คน
เปนเงิน 120,000 บาท
30,000 คาวัสดุ
- เอกสารเลมละ 150 บาทจํานวน 200 เลม
เปนเงิน 30,000 บาท
งบดําเนินงาน
120,000 คาใชสอย
2 นิเทศติดตามผลการดําเนินการทดลอง
วัน
20
/ / / / / /
- คาเบี้ยเลี้ยงและที่พักเหมาจาย วันละ 250 บาท
และวิจัยจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
8 คน 20 วัน เปน 40,000 บาท
นวัตกรรมและการวิจัย
- คาอาหาร วันละ 200 บาท 2 วัน
200 คน เปน 80,000 บาท
30,000 คาวัสดุ
- คาวัสดุจัดนิทรรศการ 30,000 บาท

เทคโนโลยีการเกษตร
๒,๑๒๐,๖๐๐ บาท
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ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
กิจกรรม
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
1. เพื่อใชในการบริหาร การบริการ การพัฒนาบุคลากรกิจกรรมหลัก : สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนคณ1. ผูสําเร็จการศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 1. ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
2. จํานวนผูบริหาร/อาจารยที่ไดรับการพัฒนา
และอาคารสถานที่ใหเหมาะสมเพียงพอและ
กิจกรรมยอย :
2. รอยละการมีงานทําของบัณฑิต
มีประสิทธิภาพ
1. การจัดซื้อวัสดุตาง ๆ เชนวัสดุสํานักงาน วัสดุ ดานประกันคุณภาพ การบริหาร สหกิจศึกษา
2. เพื่อใหมีการเรียนการสอนของสาขาวิชาตาง ๆ การศึกษา วัสดุเกษตร วัสดุชาง น้ํามันเชื้อเพลิง
3. จํานวนวัสดุตาง ๆ ที่จัดซื้อได
2. เผยแพรประชาสัมพันธหลักสูตร และเปดรับ
ดําเนินไปไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
4. จํานวนครุภัณฑสิ่งกอสรางที่ไดรับการซอมแซม
3. เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณและครุภัณฑใหเพียงพอตอ นักศึกษาใหม
5. จํานวนครุภัณฑที่จัดซื้อใหม
การจัดการเรียนการสอน
3. ซอมแซมครุภัณฑสิ่งกอสราง
4. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวิชาก4. พัฒนาผูบริหาร งานประกันคุณภาพ และ
5. เพื่อพัฒนาความพรอมของนักศึกษาใหเปนบัณฑิตทีสหกิจศึกษา
คุณภาพกอนการสําเร็จการศึกษา
5. จัดซื้อครุภัณฑ 3 รายการ

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. แผนงาน
2. งาน/โครงการ บริหารงานสํานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
631,800 บาท รหัส
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1 - 1 - 0201 - 1 - 01
4. ผูรับผิดชอบ ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ํา
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6 หลักการเหตุผล
คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีภารกิจในการผลิตบัณฑิตทั้ง 4 สาขาวิชา คือ สาชาวิชาสัตวศาสตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ํา จึงจําเปนตองมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การจัดหาวัสดุ อุปกรณและครุภัณฑ ประกอบการจัดการเรียนการสอน และการซอมแซมบํารุงรักษาเครื่องมือและอาคารสถานที่ เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ตลอดจนการสนับสนุนการฝกประสบการณวิชาชีพ และกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติทุกรายวิชา เพื่อใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติอยางเต็มประสิทธิภาพ

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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1
2

สํารวจความตองการวัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ
ดําเนินการจัดกิจกรรมตาง ๆ
- ซื้อวัสดุตาง ๆ เชน วัสดุสํานักงาน
- วัสดุการศึกษา วัสดุเกษตร วัสดุชาง
- น้ํามันเชื้อเพลิง, คาหนังสือพิมพ
- ประชาสัมพันธหลักสูตรและการเปดรับ
นักศึกษาใหม
- ซอมแซมครุภัณฑ / สิ่งกอสราง
- พัฒนาผูบริหาร งานประกันคุณภาพ
และสหกิจศึกษา
- ซื้อครุภัณฑ
ประเมินและรายงานผลการดําเนิน
กิจกรรม
65

1

รายการ

ครั้ง

รายการ
ครั้ง

3
2

รายการ
6
คน / ครั้ง 5 คน / 2 ครั้ง

2

ครั้ง

/

/

/
/
/

/

/

/

/
/
/

/

/
/

/
/
/

/

/

/
/
/

/

/

/
/

/

/

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

/

/
/
/

/

/
/

/
/

/

/

/
/

/

/

/
/

/

/

/

/
/

/

/

/
/

/

คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)

631,800

งบดําเนินงาน
120,000 คาใชสอย
- คาซอมแซมครุภัณฑสิ่งกอสราง 80,000 บาท
- คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักยานพาหนะสําหรับงานผูบริหาร
ประกันคุณภาพ/สหกิจศึกษา 40,000 บาท
432,700 คาวัสดุ
- คาวัสดุเชื้อเพลิง 37,700 บาท
- คาวัสดุสํานักงาน 110,000 บาท
- คาวัสดุการศึกษา 200,000 บาท
- คาวัสดุโฆษณา เผยแพร หนังสือพิมพิ์
- เอกสารประชาสัมพันธ 35,000 บาท
- คาวัสดุเกษตร 30,000 บาท
- วัสดุชาง 20,000 บาท
งบลงทุน
79,100 คาครุภัณฑ
- คอมพิวเตอรแบบพกพา 1 เครื่อง 40,000 บาท
- เครื่องถายทอดสัญญาณจากจอคอมพิวเตอร
และวีดีโอ 1 ชุด 32,100 บาท
- เครื่องดูดฝุน 1 เครื่อง 7,000 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
ประสงค
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. งาน/โครงการ พัฒนาทักษะและศักยภาพของนักศึกษา
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
77,800 บาท รหัส
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1 - 1 - 0201 - 2 - 02
4. ผูรับผิดชอบ นางสาวชลิดา ชางแกว
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
ในการผลิตบัณฑิตที่มีลักษณะพึงประสงค คือ มีคุณภาพทั้งวิชาการและวิชาชีพควบคูกับการเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม สอดคลองกับการเปนคนเกง คนดี มีความสุข และภูมิใจในความเปนไทยนั้น
จําเปนตองใชกระบวนการและวิธีการอันหลากหลาย จึงจําเปนตองมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ทั้งทางดานวิชาการ วิชาชีพ กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ สงเสริมศิลปวัฒนธรรม และคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้ง
กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน และนันทนาการ ซึ่งรูปแบบของกิจกรรมที่หลากหลาย จะกระตุนใหนักศึกษามีการพัฒนาคุณลักษณะอยางรอบดาน และนําไปสูการเปนบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
กิจกรรม
เพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักศึกษาใหเปน กิจกรรมสนับสนุน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
คนเกง คนดี มีความสุข และภูมิใจ
กิจกรรมยอย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. กิจกรรมชุมนุมวิชาชีพ
จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 85 % จํานวนภูมิลําเนาของนักศึกษา
2. สนับสนุนการกีฬาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ของนักศึกษาทั้งคณะ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
3. อบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อการคนควาแลตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต และหนวย
ผลิตสื่อวิชาการ
1. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม งานภายนอกฝกประสบการณวิชาชีพแกนักศึกษา
4. อบรมการนําเสนองานอยางมืออาชีพ
อยูในระดับดีทุกกิจกรรม
อยูในระดับดี
2. ความเปนประโยชนตอการนําไปใชจากการ
5. อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและการแตงกาย
ประเมินของนักศึกษาอยูในระดับดีทุกกิจกรรม
6. อบรมเทคนิคการสมัครงานและปจฉิมนิเทศ
7. กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาสังคม
8. อบรมผูนํานักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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การอบรมใชคอมพิวเตอรเพื่อการคนควา
และผลิตสื่อวิชาการ

การนําเสนอผลงานแบบมืออาชีพ

4

สงเสริมกีฬาคณะ

2

3

ชุมนุมเสริมทักษะวิชาชีพนักศึกษา

1

คน

คน

คน

150

80

200

4 ชุมนุม 4 โครงการ /

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

4,500

2,400

2,400

4,000

6,000

6,000

12,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
ประสงค
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่

งบดําเนินงาน
คาใชสอย
- คาใชสอย 4 ชุมนุม ๆ ละ3,000 บาท 12,000 บาท
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
- คาอาหารวาง 30 บาท/ชุด 200 ชุด 6,000 บาท
คาวัสดุ
- คาชุดกีฬา 50 ชุด ๆ ละ 120 บาท 6,000 บาท
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆ ละ 5 ชม. ๆ ละ
400 บาท 4,000 บาท
คาใชสอย
- คาอาหารวาง 80 ชุด ๆ ละ 30 บาท 2,400 บาท
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 1 คน 3 ชม. ๆ ละ 800 บาท
2,400 บาท
คาใชสอย
- คาอาหารวาง 150 ชุด ๆ ละ 30 บาท 4,500 บาท

คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
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จิตอาสาพัฒนาตนพัฒนาสังคม

อบรมเทคนิคสมัครงานและปจฉิมนิเทศ

6

7

การอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและการ
แตงกาย

รายละเอียดกิจกรรม

5

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

คน

คน

คน

100

80

120
/

/

/

/

/

/

/

/

6,000

4,000

1,200

2,400

6,400

3,600

6,400

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆ ละ 4 ชม. ๆ ละ
800 บาท 6,400 บาท
คาใชสอย
- คาอาหารวาง 120 ชุด ๆ ละ 30 บาท 3,600 บาท
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆ ละ 4 ชม. ๆ ละ
800 บาท 6,400 บาท
คาใชสอย
- คาอาหารวาง 80 ชุด ๆ ละ 30 บาท 2,400 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ 1,200 บาท
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
- คาใชสอย 4,000 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ 6,000 บาท

คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
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8

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

อบรมผูนํานักศึกษา

รายละเอียดกิจกรรม

คน

50

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

/

/
/

/

คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)

77,800

งบดําเนินงาน
6,000 คาตอบแทน
- คาวิทยากร 3 คน ๆ ละ 5 ชม. ๆ ละ 400 บาท
6,000 บาท
4,500 คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 60 บาท 50 ชุด
3,000 บาท
- คาอาหารวาง 1 มื้อ ๆ ละ 30 บาท 50 ชุด
1,500 บาท

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. งาน/โครงการ พัฒนาคุณภาพนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
294,200 บาท รหัส
สาขาวิชาสัตวศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1 - 1 - 0203 - 2 - 03
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.น.สพ.มหิศร ประภาสะโนบล
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
สาขาวิชาสัตวศาสตรเปนสาขาหนึ่งของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่เปดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี เพื่อผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตรประยุกตทางดานสัตวศาสตร ดังนั้นเพื่อใหบรรลุตามภารกิ
ดังกลาวจึงจําเปนตองมีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อใชในกระบวนการเรียนการสอนทั้งทางทฤษฎี ปฏิบัติการ และกิจกรรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อใหนักศึกษามีวัสดุ อุปกรณใชประกอบ
กิจกรรมสนับสนุน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
การเรียนการสอนอยางเพียงพอ
กิจกรรมยอย
2. เพื่อใหนักศึกษาไดความรูจากการศึกษาดูงาน
1. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร
1. พัฒนาทักษะและศักยภาพนักศึกษาสาขาสัตวศาสระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
2. มีกระบวนการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
3. เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูและตระหนักจาก 2. จัดซื้อวัสดุเกษตร
4. เพื่อใหนักศึกษามีสถานที่ในการศึกษาคนควา
3. การศึกษาดูงานของนักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปใน
3. นักศึกษาชั้นปที่ 1-4 ไดไปศึกษาดูงาน
4. การฝกประสบการณวิชาชีพฯ นักศึกษาชั้นปที่ 2 4. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรสําหรับรายวิชาที่มีการ
5. การฝกประสบการณวิชาชีพแบบสหกิจศึกษา
5. ความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการ
6. ปรับปรุงสถานที่จัดทําหองสมุดและคนควา
7. จัดหาครุภัณฑประกอบและวัสดุทางการศึกษา

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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ครั้ง

วิชา

การออกนิเทศการฝกประสบการณวิชาชีพ ป 2 (คน)
ของนักศึกษาชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 4
ป 4 (คน)

นํานักศึกษาไปศึกษาดูงานทั้ง 4 ชั้นป ๆ
ละ 1 ครั้ง ตอปการศึกษา

2

3

จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาสัตวศาสตร
ที่มีภาคปฏิบัติการ

1

24
32

4

12
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

12,400

17,600

12,000

18,000

114,200

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
งบประมาณ
พ.ศ. 2553
ประสงค
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
งบดําเนินงาน
คาวัสดุ
- คาวัสดุเกษตร 64,200 บาท
- คาวัสดุวิทยาศาสตร 50,000 บาท
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
- คาเชารถ 18,000 บาท
คาวัสดุ
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง 12,000 บาท
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
- คาเบี้ยเลี้ยง 12,600 บาท
- คาที่พัก 5,000 บาท
คาวัสดุ
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง 12,400 บาท

คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
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วัตถุ
รายละเอียดกิจกรรม
ประสงค
ขอที่
4 ตอเติมหองสมุดและหองคนควา
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
จัดซื้อคอมพิวเตอร

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

294,200

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
หอง
2
/ /
งบดําเนินงาน
เครื่อง
2
30,000 คาใชสอย
/ /
เครื่อง
2
- คาจางเหมากั้นหองกระจกและอลูมิเนียม
/
งบลงทุน
90,000 คาครุภัณฑ
- ครุภัณฑเครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง ๆ 30,000 บ.
- ครุภัณฑคอมพิวเตอรพีซี 2 เครื่อง ๆ 15,000 บ.
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. แผนงาน
2. งาน/โครงการ จัดการเรียนการสอนสาขาเกษตรศาสตร
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
233,600 บาท รหัส
สาขาวิชาเกษตรศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1 - 1 - 0202 - 2 - 04
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.วรรณา กอวัฒนาวรานนท
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเกษตรใหประสบความสําเร็จนักศึกษาจะตองมีการฝกภาคปฏิบัติควบคูกับการเรียนการสอนในภาคทฤษฎีและประสบการณวิชาชีพกอนออกไปรับการปฏิบัติจริง
ในสถานประกอบการภายนอ การเรียนการสอนและการฝกภาคปฏิบัติจะตองครอบคลุมงานเกษตรดานตางๆ คืองานไมผล งานไมดอกไม ไมประดับ งานพืชผัก งานเพาะเห็ด งานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ฯลฯ
การเรียนการสอนและการฝกปฏิบัติดังกลาวจําเปนตองมีวัสดุอุปกรณ ทั้งวัสดุ-อุปกรณการเกษตร วัสดุ-อุปกรณวิทยาศาสตร เพื่อใชในการเรียนการสอน และการฝกปฏิบัติจริง เพื่อใหการจัดการเรียนการสอน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
1. เพื่อใหนักศึกษามีความรูความสามารถและทักษะด 1.-จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ จัดการเรียนการสอนและฝกปฏ1. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรีระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต
ไมดอกไมประดับ
-การดูแลรักษาเรือนเพาะชําและพรรณไมฯ
การสอนของอาจารย
2. เพื่อใหนักศึกษามีความรูความสามารถและทักษะด 2.จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ จัดการเรียนการสอนและฝกปฏิ2. จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณใชในการฝกทักษะดานตาง ๆ
3. ปรับปรุงพื้นที่และจัดเตรียมแปลงปลูก วางระบบน3. ปรับปรุงพื้นที่เตรียมแปลงปลูกรวบรวมพันธุไมผ
พืชผัก
3. เพื่อใหนักศึกษามีความรูความสามารถและทักษะด จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ จัดการเรียนการสอนและฝกปฏิบัและวางระบบน้ํา
ไมผล
4.จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ จัดการเรียนการสอนและฝกปฏิ4. ซอมแซมครุภัณฑ
4. เพื่อใหนักศึกษามีความรูความสามารถและทักษะด 5.-จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ จัดการเรียนการสอนและฝกปฏ5. มีกระบวนการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
การผลิตเห็ด
6.จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ จัดการเรียนการสอนและฝกปฏิ6. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพ
5. เพื่อใหนักศึกษามีความรูความสามารถและทักษะด 5.-จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ จัดการเรียนการสอนและฝกปฏของการจัดการเรียนการสอนของอาจารยและ
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
7.จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ จัดการเรียนการสอนและฝกปฏิการเรียนรู
6. เพื่อใหนักศึกษามีความรูความสามารถและทักษะด 8. ดําเนินการซอมแซมครุภัณฑใหสามารถใชงานได 7. มีกระบวนการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม

97

ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต

จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณที่จําเปนสําหรับการเรียน รายการ
การสอนและการฝกทักษะงานพืชผัก

จัดซื้ออุปกรณที่จําเปนสําหรับแปลงไมผล

2

3
รายการ

จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณที่จําเปนสําหรับการเรียน รายการ
การสอนและการฝกทักษะงานไมดอกไมปร

1

10

20

40

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)

ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ

งบดําเนินงาน
25,000 คาวัสดุ
- วัสดุและอุปกรณการเกษตร 20,000 บาท
- วัสดุและอุปกรณวิทยาศาสตร 5,000 บาท
งบดําเนินงาน
25,000 คาวัสดุ
- วัสดุและอุปกรณการเกษตร 15,000 บาท
- วัสดุและอุปกรณวิทยาศาสตร 10,000 บาท
งบดําเนินงาน
15,000 คาวัสดุ
- วัสดุเกษตร 10,000 บาท
- วัสดุวิทยาศาสตร เปนเงิน 5,000 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ประสงค
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่

กิจกรรม
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
การใชวัสดุเศษเหลือทางการเกษตรใหเกิดประโยชน 9. นิเทศการฝกประสบการณและพบผูประกอบการ
7. เพื่อใหนักศึกษามีความรูความสามารถและทักษะด 10.จัดอบรมทักษะวิชาชีพ
งานชางเกษตร
11. กิจกรรม "พี่พบนอง เสนทางสูอาชีพ"
8. เพื่อซอมแซมครุภัณฑใหสามารถใชงานได
12. ศึกษาดูงาน
9. เพื่อสรางความเขาใจและแนวทางการฝกประสบก
วิชาชีพเกษตร
10. สงเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพดานการเกษตร
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จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณที่จําเปนสําหรับการเรียน รายการ
การสอนและการฝกทักษะงานชางเกษตร
เครื่อง

7

8

ดําเนินการซอมแซมครุภัณฑ

จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณที่จําเปนสําหรับการเรียน รายการ
การสอนและการฝกทักษะงานการใชวัสดุ
เศษเหลือทางการเกษตรใหเกิดประโยชน

จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณที่จําเปนสําหรับการเรียน รายการ
การสอนและการฝกทักษะงานเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืช

5

6

จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณที่จําเปนสําหรับการเรียน รายการ
การสอนและการฝกทักษะงานผลิตเห็ด

รายละเอียดกิจกรรม

4

15

15

40

20

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)

งบดําเนินงาน
25,000 คาวัสดุ
- วัสดุและอุปกรณงานชาง เปนเงิน 25,000 บาท
งบดําเนินงาน
20,000 คาใชสอย
- คาจางเหมาในการซอมแซมเฉลี่ยเครื่องละ
5,000 บาท จํานวน 4 เครื่อง

งบดําเนินงาน
25,000 คาวัสดุ
- วัสดุและอุปกรณการเกษตร 15,000 บาท
- วัสดุและอุปกรณวิทยาศาสตร 10,000 บาท
งบดําเนินงาน
25,000 คาวัสดุ
- วัสดุและอุปกรณการเกษตร 5,000 บาท
- วัสดุและอุปกรณวิทยาศาสตร 20,000 บาท
งบดําเนินงาน
10,000 คาวัสดุ
- วัสดุและอุปกรณการเกษตร 10,000 บาท

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

4

วัตถุ
ประสงค
ขอที่
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นิเทศการฝกประสบการณวิชาชีพและพบผู หนวย
ประกอบการ

10.1 ขั้นเตรียมการเสนอโครงการและ
งาน
วางแผนดําเนินกิจกรรม
10.2 ขั้นดําเนินการ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
10.3 ขั้นประเมินผลและรายงานผล ประเมิน
ผลการดําเนินกิจกรรมและรายงานผล
10.4 การศึกษาดูงาน

10

รายละเอียดกิจกรรม

3

7

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

/

/

/
/

/

/

คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)

233,600

งบดําเนินงาน
20,000 คาใชสอย
- คาที่พัก เบี้ยเลี้ยง พาหนะ 20,000 บาท
งบดําเนินงาน
8,500 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 17 ชม.x 500 = 8,000 บาท
15,000 คาใชสอย
- คาเชารถปรับอากาศ 2 วัน ๆ 15,000 บาท
20,100 คาวัสดุ
- คาวัสดุเกษตร 17,600 บาท
- คาจัดทําเอกสาร 50 ชุด x 50 บาท = 2,500 บาท

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

9

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

100

4. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทาง
วิชาการและวิชาชีพ

4. จัดโครงการศึกษาดูงานของคณาจารยและ
นักศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนใน

4. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพ
การเรียนการสอนของอาจารย

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. งาน/โครงการ จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
229,200 บาท รหัส
ผูชวยศาสตราจารยประกาศ ชมภูทอง
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1 - 1 - 0204 - 2 - 05
4. ผูรับผิดชอบ ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
31 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีภารกิจในการจัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรประยุกต เพื่อผลิตบัณฑิตในสายวิทยาศาสตรบัณฑิต เขาสูภาคการผลิต
ดานอุตสาหกรรมเกษตร เปนนักวิชาการหรือนักวิจัยที่มีความรูความสามารถ ในการพัฒนาและสรางศักยภาพของประเทศดานอุตสาหกรรมอาหารใหมีกาวหนา และมีความเขมแข็ง จึงมีความสําคัญยิ่ง ดังนั้นสาขาวิ
จึงจําเปนตองมีการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา พัฒนาการจัดการเรียนการสอน การจัดหาวัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ และการซอมบํารุงรักษาเครื่องมือ สําหรับ การจัดการเรียนการสอนซึ่งมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคป
เพื่อใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการสนับสนุน การฝกประสบการณวิชาชีพ และกิจกรรมการ พัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1.เพื่อเสริมสรางและพัฒนาทักษะความรูความสามารถ1.จัดอบรมทักษะความรูความสามารถของนักศึกษาท 1.จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณวิทยาศาสตรสําหรับการเรียน ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
การสอน
ของนักศึกษา
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
2. นักศึกษาชั้นปที่ 4 ไดฝกประสบการณใน
2. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการ 2. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ เอกสาร ตํารา และวัสดุ
สอนของสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ สํานักงานบริการคณาจารยและนักศึกษาสําหรับการ โรงงานอุตสาหกรรม
เรียนการสอนในสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
อาหาร
3. มีกระบวนการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
3. เพื่อจัดซอมบํารุงดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณ 3. จัดซอมบํารุงเครื่องมือและอุปกรณทาง
ใหอยูในสภาพพรอมใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ วิทยาศาสตรเพื่อใชสําหรับการเรียนการสอน

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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กิจกรรม
5. จัดโครงการฝกประสบการณวิชาชีพในโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหารใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 4
6. จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรเพื่อใชในการเรียน
การสอน
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต

จัดอบรมพัฒนาทักษะความรูทางวิชาการ
และวิชาชีพใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 1-4

จัดซื้อวัสดุ และอุปกรณทางวิทยาศาสตร
สําหรับการจัดการเรียนการสอนของ
สาขาวิชาฯใหมีประสิทธิภาพ

จัดซอมบํารุงดูแลรักษาเครื่องมือและ
อุปกรณใหอยูในสภาพพรอมใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพ

1

2

3

เครื่อง

วิชา

ครั้ง

2

16

1

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)

ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ

งบดําเนินงาน
7,200 คาตอบแทน
- คาตอบแทนสมนาคุณวิทยากร 4 คน ๆ ละ 8
ชั่วโมง ละ 600 บาท เปนเงิน 7,200 บาท
งบดําเนินงาน
85,500 คาวัสดุ
- อุปกรณทางวิทยาศาสตร 50,000 บาท
- คาวัสดุฝกภาคปฏิบัติ 20,000 บาท
- คาวัสดุสํานักงาน 10,000 บาท
- คาเอกสาร ตํารา 5,500 บาท
งบดําเนินงาน
60,000 คาใชสอย
- คาจางซอมบํารุงเครื่องวิเคราะหหาปริมาณ
โปรตีน 1 ชุด 36,000 บาท
- คาจางซอมบํารุงตูอบแหง จํานวน 1 ตู ๆ ละ

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
พ.ศ.2553
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ.2552
รายละเอียดกิจกรรม
งบประมาณ
ประสงค
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่

วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
5. เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูและสัมผัสกับ
ประสบการณจริงในการฝกประสบการณวิชาชีพใน
6. เพื่อจัดหาครุภัณฑ ที่จําเปนสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน
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การจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานทาง

การนิเทศนักศึกษาชั้นปที่ 4 ที่ออกฝก
ประสบการณวิชาชีพในโรงงาน
อาหาร

จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร ที่จําเปน

5

6

รายละเอียดกิจกรรม

4

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

เครื่อง

คน

ครั้ง

1

19

1

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

/

/

/

/

/

คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)

229,200

งบดําเนินงาน
40,000 คาใชสอย
- คาเบี้ยเลี้ยงที่พักและยานพาหนะ อาจารย 7 คน
คนละ 3,000 บาท = 21,000 บาท
- คาเชาเหมารถ จํานวน 1 คัน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ
งบดําเนินงาน
17,500 คาใชสอย
- คาเบี้ยเลี้ยงที่พักและยานพาหนะ 7 คน ๆ ละ
2,500 บาท = 17,500 บาท
งบลงทุน
19,000 คาครุภัณฑ
- เครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ จํานวน 1 เครื่อง
เครื่องละ 19,000 บาท

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
งบประมาณ
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. งาน/โครงการ การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
243,000 บาท รหัส
สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1 - 1 - 0205 - 2 - 06
4. ผูรับผิดชอบ อ.จุฑามาศ ทะแกลวพันธุ
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
เพื่อดําเนินการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเปนที่ยอมรับของสังคม และบริหารการจัดการศึกษาสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
กิจกรรม
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
กิจกรรมสนับสนุน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 1. ผูสําเร็จการศึกษาสาขาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
เพื่อใหบัณฑิตสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1.บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
กิจกรรมยอย
อยางมีคุณธรรมและจริยธรรม สอดคลองตาม
2. นักศึกษาไดศึกษาดูงาน
2.นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับดี (>3.5)
ความตองการของตลาดแรงงานและทองถิ่น
1.กิจกรรมการจัดการเรียนสอนสาขาวิชาการเพาะเลี้ย 3. จัดการเรียนการสอนใหนักศึกษาสาขาเพาะเลี้ยงสั3.นักศึกษาเกิดทักษะและมีผลสัมฤทธิ์ทาง
2.กิจกรรมบริหารการศึกษาสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัต4. จัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ การเรียนดีขึ้น
3.โครงการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสํา5. นักศึกษามีสวนรวมการประกันคุณภาพ
4.นักศึกษาเกิดทักษะและประสบการณที่ได
4.โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนรวมกับชุ
จากการเรียนรูตามอัธยาศัย
5.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู:นักศึกษา-ศิษยเกา-ชุมช
5.ผูมีสวนไดสวนเสียประเมินโครงการอยูใน
ระดับดี (>3.5)
6.โครงการเยี่ยมบาน (เพื่อทําฐานขอมูลสูโครงการขอ
7.โครงการลานกิจกรรมนักศึกษาและความถนัดทางวิ
6.มีฐานขอมูลภูมิหลังเพื่อศึกษาโอกาสการ
ประกอบวิชาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
8.โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
นักศึกษา
7. นักศึกษาไดฝกสรรคสราง
(constructivism)โครงงานจากประสบการณการ
เรียนรูของตนเอง

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต

1

การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บัณฑิต/คน
นศ./คน

15
67
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)

ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
8. เกิดกระบวนการเรียนรูแบบกลุมและเรียนแบบ
รวมมือขึ้นในวัฒนธรรมองคกร
9.นักศึกษาไดนําแนวทางการประกันคุณภาพและ
PDCA ไปปฏิบัติในการทํางาน

งบดําเนินงาน
96,000 คาใชสอย
- คาซอมครุภัณฑและคาสอบเทียบเครื่องมือ
10,000 บาท
- คาซอมแซมบํารุงโรงเพาะและหองปฏิบัติการ
50,000 บาท
- คาจางดูแลใหอาหารสัตวน้ํา(6คนx6,000บาท)
36,000 บาท
100,000 คาวัสดุ
- คาวัสดุในการเรียนการสอน 70,000 บาท
- คาวัสดุตําราและสื่อวิดิทัศนสําหรับหองสมุด
สาขาฯ 30,000 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ.2553
งบประมาณ
ประสงค
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่

วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
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นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ
เขตพื้นที่ เพชรบุรี สมุทรสงคราม
ชลบุรีฉะเชิงเทรา ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ
สุราษฎรธานีและพังงา

คาเบี้ยเลี้ยงยานพาหนะการศึกษาดูงาน

3

รายละเอียดกิจกรรม

2

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

ครั้ง

คน

1

15

/

/

/

/

/

/

/

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)

243,000

งบดําเนินงาน
30,000 คาใชสอย
- คาที่พักเดินทางเหมาจาย อาจารย 5 คนx
สถานที่ฝก 8 แหง x750 บาท =30,000 บาท
งบดําเนินงาน
17,000 คาใชสอย
- คาเหมาเชายานพาหนะดูงาน= 17,000 บาท

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ.2553
งบประมาณ
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. งาน/โครงการ แขงขันตอบปญหาทางดานเกษตรและเทคโนโลยีการอาหาร
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
16,000 บาท รหัส
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1 - 1 - 0204 - 2 - 07
4. ผูรับผิดชอบ ผูชวยศาสตราจารยอุบล สมทรง
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
ดวยคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดมีการสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาไดมีโอกาสเขารวมการแขงขันตอบปญหาทางดาน เทคโนโลยีการอาหาร ระดับประเทศ ซึ่งจัดโดยหนวยงานหรือสมาคม
วิชาการตาง ๆ ซึ่งเปนการเสริมสรางประสบการณและพัฒนาทักษะทางวิชาการ ใหกับนักศึกษาและยัง เปนการประชาสัมพันธชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยฯ อีกทางหนึ่งดวย ดังนั้นในป พ.ศ. 2553 เพื่อเปนการเตรีย
ความพรอมและสนับสนุน ใหกับนักศึกษาที่จะไปเขารวม การแขงขันตอบปญหาและคณาจารยผูควบคุม จึงจําเปนตองมีการจัดงบประมาณสนับสนุนเปนคาอาหารและเบี้ยเลี้ยงเดินทางในการไปเขารวมแขงขัน
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อสนับสนุนการเสริมสรางศักยภาพของนักศึกษา จัดเขาคายเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาใหมี 1. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมการแขงขันทักษะวิชาก 1. รอยละของจํานวนนักศึกษาที่ไดรับรางวัล
ในการการแขงขันตอบปญหาทางดานเกษตรและ ทักษะทางดานวิชาการและวิชาชีพเพื่อเขารวมการ
ระดับชาติ
เทคโนโลยีการอาหาร
แขงขันตอบปญหาทางวิชาการดานวิทยาศาสตรและ
2. เพื่อจัดหาสื่อ เอกสาร ตํารา และวารสารทางวิชาการเทคโนโลยีการอาหารระดับประเทศ
จัดหาสื่อ เอกสาร ตําราและวารสารทางวิชาการใหกับ2. จํานวนนักศึกษาที่ไดรับรางวัล
ที่จําเปนสนับสนุนการศึกษาคนควาเพิ่มเติม
2. ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
นักศึกษาไดศึกษาคนควาเพื่อเขารวมการแขงขันตอบ
ปญหาทางวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหารระดับประเทศ

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม

107

3

2

1

พัฒนาศักยภาพนักศึกษาเขารวมการแขงขัน คน
การตอบปญหาทางดานเกษตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร
การจัดหาสื่อ วัสดุ เอกสาร ตํารา และ
สาขา
วารสารทางวิชาการ ไดศึกษาคนควาเพิ่มเติม
คน
การสงนักศึกษาและคณาจารยเขารวมการ
แขงขันตอบปญหาทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการอาหาร ระดับประเทศ
วารสารทางวิชาการ ไดศึกษาคนควาเพิ่มเติม
13

4

12

/

/

/

/

/

/

/

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

/

/

/

คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)

16,000

งบดําเนินงาน
16,000 คาใชสอย
- คาอาหารอาจารยและนักศึกษาในการเดินทาง
ไปแขงขัน 20 คน ๆ ละ 120 รวม 2,400 บาท
- คายานพาหนะเดินทางไปรวมแขงขันของ
สาขาตางๆ 4 ครั้ง ๆละ 3,400 บาท = 13,600 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ...2552...
พ.ศ...2553.....
งบประมาณ
ประสงค
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. งาน/โครงการ สนับสนุนการเปนผูประกอบการและสหกิจศึกษา
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
10,000 บาท รหัส
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3 - 1 - 0201 - 2 - 08
4. ผูรับผิดชอบ อาจารยมนัญญา ปริยวิชญภักดี
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดไววา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนเปนสําคัญที่สุด คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิต
ใหมีคุณภาพ เปนคนดี ทํางานเปน และไดงานทํา คณะฯ จึงเล็งเห็นความสําคัญในการเตรียมความพรอมดานสหกิจศึกษา ใหกับนักศึกษากอนออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพื่อสรางคุณลักษณะบัณฑิต
ใหสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตนอกจากนี้คณะฯ ยังมุงเนนในการสงเสริมสนับสนุนให นักศึกษามีความรูความสามารถในการประกอบธุรกิจและสรางอาชีพตนเองได
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพเปนคนดี
1. กิจกรรมการสรางแนวคิดทางธุรกิจเพื่อเปนผูประก 1.จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
1. ระดับความสําเร็จของการประเมินบัณฑิต
ทํางานเปน และไดงานทํา โดยกระบวนการสงเสริม 2. กิจกรรมเตรียมความพรอมนักศึกษาสหกิจศึกษา 2.ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม ที่มีงานทํา
และสนับสนุนการสรางแนวความคิดทางธุรกิจใหกับ
3.ความพึงพอใจของนักศึกษาตอคณะ
2. ระดับความสําเร็จของการประเมินความพึงพอ
นักศึกษาคณะฯ
ใจของผูใชบัณฑิต
4. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
2. เพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตใหสอดคลองกับ
5. ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม
ความตองการของผูใชบัณฑิตโดยกระบวนการ
6. ระดับความพึงพอใจของผูประกอบการที่เขารวม
เตรียมความพรอมของนักศึกษาสหกิจ
โครงการสหกิจศึกษา
ลักษณะกอนออกกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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2

1

กิจกรรมเตรียมความพรอมนักศึกษา
สหกิจศึกษา

กิจกรรมอบรมการสรางแนวคิดทางธุรกิจ

คน

คน

30

85

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

/

/

/

/

/

คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)

10,000

งบดําเนินงาน
3,200 คาตอบแทน
- คาวิทยากรจํานวน 8 ชม. ๆ ละ 400 บาท
เปนเงิน 3,200 บาท
4,800 คาใชสอย
- คาอาหารวางเครื่องดื่มจํานวน 2 มื้อ ๆ
ละ 30 บาท จํานวน 80 บาท เปน 4,800 บาท
งบดําเนินงาน
2,000 คาตอบแทน
- คาวิทยากรจํานวน 5 ชม. ๆ ละ 400 บาท
เปนเงิน 2,000 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
งบประมาณ
พ.ศ. 2553
ประสงค
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. แผนงาน
2. งาน/โครงการ จัดทําวารสารคณะเทคโนโลยีการเกษตร
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
25,000 บาท รหัส
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3 - 1 - 0201 - 2 - 09
4. ผูรับผิดชอบ ผูชวยศาสตราจารยบัญญัติ ศิริธนาวงศ
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
การเผยแพรงานวิจัยและงานวิชาการ ใหแกสาธารณะเปนการตอบสนองพันธะของมหาวิทยาลัย มาตรฐาน สมศ. และ กพร. ที่ 2.1 ในดาน ดังนั้นการจัดทําวารสารคณะเทคโนโลยีการเกษตร
จึงมีความจําเปนและเกิดประโยชนแกบุคคลทั่วไป รอยละของงานวิจัยและสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรและที่ไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
เพื่อเผยแพนบทความวิชาการและการวิจัยของคณะ 1. ประชาสัมพันธใหผูสนใจที่จะลงตีพิมพ
1. จํานวนวารสารที่จัดพิมพเผยแพร
การทําวารสารไปใชอางอิง และใชประโยชน
บทความทราบ
2. จํานวนวิจัยของอาจารยที่ไดรับการตีพิมพ
เทคโนโลยีการเกษตร
ในทางปฏิบัติ
2. รวบรวม บทความใหคณะกรรมการตรวจ
เผยแพร
3. ผูเขียนบทความแกไขบทความใหถูกตอง
4. จัดพิมพวารสารเผยแพร
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

25,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 ประชาสัมพันธใหผูสนใจใหผูที่จะลงตีพิมพ เลม
/
/
100
งบดําเนินงาน
บทความทราบ
25,000 คาใชสอย
2 รวบรวม บทความใหคณะกรรมการตรวจ
/
/
- คาเขาเลมเอกสาร 23,000 บาท
3 ผูเขียนบทความแกไขบทความใหถูกตอง
/ /
/ /
- คาจัดพิมพ 2,000 บาท
4 จัดพิมพวารสารเผยแพร
/
/
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. งาน/โครงการ ประกันคุณภาพการศึกษา
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
10,000 บาท รหัส
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3 - 1 - 0201 - 2 - 10
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.อรอนงค ศรีพวาทกุล
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
เนื่องจากพรบ. การศึกษา พ.ศ.2542 ไดกําหนดใหงานประกันคุณภาพการศึกษาเปนงานที่ทุกหนวยงานดานการศึกษาตองดําเนินการ โดยตองมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองประจําทุกปการศึกษา
พรอมกับการประเมินจากตนสังกัดระดับตาง ๆ สงผลใหการจัดการศึกษา การดําเนินพันธกิจตาง ๆมีคุณภาพ ไดผลผลิตคือบัณฑิตที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตอไป
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินกิจกรรม รวบรวมขอมูล
1. จํานวน SAR
คณะผานเกณฑการประเมินคุณภาพภายในระดับดี
โครงการตาง ๆ ของคณะ
จัดทํารายงานการประเมินตนเอง
2. ขอมูลอาจารย บุคลากรนักศึกษา
2. เพื่อจัดทํารายงานการประเมินตนเองและ
ขอมูลของอาจารยและนักศึกษา
3. จํานวนนักศึกษาที่เขาอบรมดานประกัน
เตรียมพรอมรับการประเมิน
อบรมใหความรูดานประกันคุณภาพ
3. เพื่อจัดทําขอมูลอาจารย บุคลากรสายสนับสนุน
และกิจกรรมของนักศึกษา
4. เพื่อเผยแพรความรูดานประกันคุณภาพใหกับ
นักศึกษา

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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3

1
2

จํานวนรายงานการประเมินตนเอง
อบรมความรูดานประกันคุณภาพใหกับนัก
ศึกษา
จัดทําฐานขอมูลอาจารย และนักศึกษา
งาน

เลม
คน
3

30
200
/

/

/
/

/

/

/

/

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

/

/

/

/

/

/

คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)

10,000

งบดําเนินงาน
10,000 คาใชสอย
- คาพิมพและจัดทํารูปเลม 30 เลม เลมละ 120 บาท
รวม 3,600 บาท
- คาอาหารวางในการจัดอบรม 400 คน ๆ ละ 20 บ.
รวม 4,000 บาท
- คาจางจัดทําขอมูลอาจารย บุคลากร และนักศึกษา
2,400 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ประสงค
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
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ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1. แผนงาน
ผลผลิต ผลงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2. งาน/โครงการ อนุรักษศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
40,000 บาท รหัส
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3 - 3 - 0201 - 2 - 11
4. ผูรับผิดชอบ อาจารยสาวชลิดา ชางแกว
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นเปนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร จึงไดบูรณาการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เขากับพันธกิจอื่นไดแกการพัฒนาบัณฑิตการ
จัดการเรียนการสอน เปนตน เพื่อใหเกิดผลอันเปนรูปธรรม โดยเนนกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อหลอหลอมใหการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเปนสวนหนึ่งของชีวิตประจําวัน
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. อนุรักษศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น 1.1 การรณรงคการแตงกายดวยผาไทย
1. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม
ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต และหนวย
งานภายนอกฝกประสบการณวิชาชีพแกนักศึกษา
2. เพื่อบูรณาการพันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒน 2.1 คายอบรมคุณธรรมจริยธรรม
2. ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม
2.2 พานองทองถิ่นวัฒนธรรมเมืองเพชร (ปฐมนิเทศ) 3. มีการบูรณาการเรียนการสอนกับศิลปวัฒนธรรม อยูในระดับดี
เขากับภารกิจดานพัฒนานักศึกษา
3. รวบรวมขอมูลทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทาง 3.1 การศึกษาภูมิปญญาและวัฒนธรรมในสาขาวิชาชีพ และภูมิปญญาทองทองถิ่น
อาชีพการเกษตร โดยบูรณาการรวมกับการจัด
(2 เรื่อง)
การเรียนการสอน

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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พานองทองถิ่นวัฒนธรรมเมืองเพชร
(ปฐมนิเทศ)

การศึกษาวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ในวิชาชีพ

4

รณรงคการแตงกายดวยผาไทย
คายอบรมคุณธรรมจริยธรรม

3

1
2

เรื่อง

คน

คน
คน

2

100

25
100

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/

/
/

/

/

/

/

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

40,000

6,000

20,000

6,000

8,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
งบประมาณ
พ.ศ. 2553
ประสงค
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
- คาวิทยากร 2 คน ๆ ละ 5 ชม. ๆ ละ 800 บาท
8,000 บาท
คาใชสอย
- อาหารวาง 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท 6,000 บาท
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน 6,000 บาท
- คาอาหารวาง 2 มื้อ ๆ ละ 20 บาท
100 คน 4,000 บาท
- คาเชายานพาหนะ 10,000 บาท
งบดําเนินงาน
คาวัสดุ
- คาวัสดุอุปกรณและคาดําเนินการ 2 เรื่อง ๆ ละ
3,000 บาท

คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. งาน/โครงการ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
60,000 บาท รหัส
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3 - 1 - 0201 - 2 - 12
4. ผูรับผิดชอบ อาจารยมนัญญา ปริยวิชญภักดี
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
การจัดการความรูนับเปนแนวทางสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการในองคกร คณะเทคโนโลยีการเกษตรเล็งเห็นความสําคัญในการจัดการความรูและแลกเปลี่ยนความรูระหวางบุคลากรทั้งภ
และภายนอกคณะ เพื่อเปนเครื่องมือในการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได กิจกรรมหลัก : จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู 1.จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
1. ระดับความสําเร็จการประเมินประสิทธิภาพ
อยางมีประสิทธิภาพ โดยใชการจัดการความรูและ ระหวางบุคลากรทั้งภายในและภายนอกคณะ
2.ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม ของผูเรียนและความสามารถเรียนรูและพัฒนา
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยบุคลากรทั้ง
กิจกรรมรอง :
3.ความพึงพอใจของนักศึกษาตอคณะ
ตนเองดานวิจัยของนักศึกษาป 4,
ภายในและภายนอกคณะฯ
1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานงานวิจัย
วิชาพื้นฐานดานวิทยาศาสตร ของนักศึกษาป 1
4. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และทักษะวิชาชีพ
5. ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม
2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูการเตรียมความพรอม 6. ระดับความพึงพอใจของผูประกอบการที่เขารวม
พื้นฐานดานวิทยาศาสตรของนักศึกษาป 1
โครงการสหกิจศึกษา
3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูศิษยเกาและผูประกอบก
เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษา
4. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและประชาสัมพันธ
แนะแนวคณะฯ (มหาวิทยาลัยพี่สูโรงเรียนนอง)

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูของศิษยเกา
คน
และผูประกอบการเพื่อพัฒนาทักษะ เจตนคติ
ดานวิชาชีพนักศึกษากิจกรรมสนับสนุน

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูมหาวิทยาลัย
พี่สูโรงเรียนนอง

3

4

โรงเรียน

คน

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในการเตรียม
ความพรอมวิชาพื้นฐานดานวิทยาศาสตร
ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

2

คน

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ดานงานวิจัยของนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

1

20

60

120

150

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

60,000

43,600

4,800

8,000

3,600

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ประสงค
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่

งบดําเนินงาน
คาใชสอย
- คาอาหารวาง 2 มื้อ ๆ ละ 60 คน ๆ ละ 30 บาท
เปนเงิน 3,600 บาท
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆ ละ 10 ชม.
ชม.ละ 400 บาท เปนเงิน 8,000 บาท
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร 4 คน ๆ ละ 3 ชม. ๆ ละ 400
บาท เปนเงิน 4,800 บาท
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
- คาเชายานพาหนะ 19,300 บาท
- คาเบี้ยเลี้ยง 10 วัน ๆ ละ 3 คน ๆ ละ 210 บาท
6,300 บาท
- คาที่พัก 6 คืน ๆ ละ 1,000 บาท 6,000บาท
จํานวน 3 คน 18,000 บาท

คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. แผนงาน
2. งาน/โครงการ จัดการศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการพัฒนา
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
250,000 บาท รหัส
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
6 - 1 - 0201 - 2 - 13
4. ผูรับผิดชอบ สาขาวิชาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการพัฒนา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
31 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 30 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการพัฒนา จะชวยสรางองคความรูดานการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งผูเรียนสามารถนําไปพัฒนาตน พัฒนางาน
พัฒนาทองถิ่นและพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ในขบวนการจัดการเรียนการสอนจําเปนตองใชทั้งทรัพยากรบุคคล วัสดุ ตํารา ครุภัณฑตาง ๆ ที่เพียงพอ จึงจะทําใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพตามที่ตั้งเปาหมายไ
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาเกษตรกิจกรรมสนับสนุน : สนับสนุนการจัดการเรียนการสอ1. จํานวนนักศึกษาปริญญาโทที่ไดรับการพัฒนา ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
และอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการพัฒนา
2. ไดวัสดุสํานักงานและวัสดุการศึกษา
ตอประสิทธิภาพการสอนของอาจารย
และบริหารงานทั่วไป
3. อาจารยและนักศึกษาไดศึกษาดูงาน
2. เพื่อจัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรูและคุณธรรม
กิจกรรมยอย :
จริยธรรมใหกับนักศึกษา
4. ไดตําราและเอกสารประกอบการสอน
1. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน วัสดุการศึกษา และการ
เผยแพรประชาสัมพันธหลักสูตร
5. นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการเรียน
2. จัดซื้อตําราและเอกสารประกอบการสอน
การสอนของอาจารย
3. จัดประชุมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
4. จัดสัมมนาและนําเสนอวิทยานิพนธ
5. จัดซื้อครุภัณฑ 3 รายการ จํานวน 5 ชิ้น
6. ศึกษาดูงานสําหรับนักศึกษาและอาจารยผูสอน

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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1
2

วางแผนการดําเนินการจัดการศึกษา
ครั้ง
สํารวจความตองการ ตํารา วัสดุอุปกรณ
ครั้ง
ครุภัณฑตาง ๆ ในการดําเนินการจัดการศึกษา
- ซื้อวัสดุสํานักงาน วัสดุการศึกษา
รายการ
และการเผยแพรประชาสัมพันธหลักสูตร
- จัดซื้อตําราและเอกสารประกอบการสอน รายการ
- จัดประชุมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ครั้ง
- จัดสัมมนาและนําเสนอวิทยานิพนธ
ครั้ง
- ศึกษาดูงานสําหรับนักศึกษาและอาจารย ครั้ง
- ประเมินและสรุปผลการดําเนินการ
ครั้ง
/

8
2
1
1
1

/

/

/

20

1
1

/

/
/
/

/
/
/
/
/
/

/
/

/

/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

/
/
/
/
/

/

/

/
/
/

/

/

/
/
/
/

/

/

/

/
/
/

/

/

/

/

คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)

250,000

งบดําเนินงาน
70,000 คาใชสอย
- คาเบี้ยเลี้ยงและยานพาหนะเดินทางสําหรับ
วิทยากร และอาจารยผูสอน 30,000 บาท
- คาอาหารสําหรับจัดประชุมสัมมนา
และเสนอวิทยานิพนธ 30,000 บาท
- คาเชาหองประชุมสําหรับการจัดสัมมนา
และนําเสนอวิทยานิพนธ 10,000 บาท
180,000 คาวัสดุ
- วัสดุสํานักงาน 30,000 บาท
- คาวัสดุตําราและเอกสารประกอบการสอน
100,000 บาท
- คาวัสดุโฆษณาเผยแพร 50,000 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ประสงค
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๒,๗๓๑,๑๐๐ บาท
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บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. งาน/โครงการ บริหารงานสํานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
328,000 บาท รหัส
สํานักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1-1-0301-1-01
4. ผูรับผิดชอบ นางทานตะวัน เสือสอาด
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารยและนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ใหเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพรวมทั้งใหการบริหารจัดการของคณะดําเนินไป
ตามแผน และสามารถตรวจสอบได และสามารถผลักดันใหคณะเขาไปสูในระดับสากลได
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อจัดหาวัสดุ / อุปกรณ ในการบริหาร
กิจกรรมหลัก :
1. อาจารยประจําและขาราชการ
1. บัณฑิตสําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลา
จัดการคณะอยางมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ไมนอยกวา 10 คน
2. อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย มีความรู
2. เพื่อจัดหาครุภัณฑอํานวยความสะดวก
กิจกรรมรอง :
2. พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
ทักษะและประสบการณเพิ่มขึ้น
ในการเรียนการสอนของอาจารย และนักศึกษา
พัฒนาบุคลากร และประกันคุณภาพ
ไมนอยกวา 10 คน
3. คณะเปนที่ยอมรับมากขึ้น
3. เพื่อสนับสนุนใหบุคลากรในคณะมี
กิจกรรมสนับสนุน :
3. พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)
ความรูทักษะ และประสบการณมากขึ้น
บริหารงานทั่วไป
ไมนอยกวา 7 คน
4. เพื่อใหคณะมีภูมิทัศนที่สะอาด รมรื่น
4. นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ไมนอยกวา 300 คน

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
ประสงค
ต.ค พ.ย ธ.ค
ขอที่
1. จัดซื้อวัสดุ / อุปกรณ เพื่อใชในการบริหาร รายการ
/ / /
8
จัดการในสํานักงานคณบดี
2. จัดหาครุภัณฑ
รายการ
1

328,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
พ.ศ. 2553
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
/ / / / / / / / /
งบดําเนินการ
247,000 คาวัสดุ :
/ / / / /
- วัสดุสํานักงาน 152,000 บาท
- วัสดุคอมพิวเตอร 20,000 บาท
- วัสดุงานบานงานครัว 30,000 บาท
- วัสดุยานพาหนะ= 10,000 บาท
- คาพิมพเอกสารรายงานประจําป 20,000 บาท
- คาวัสดุปรับปรุงภูมิทัศน 15,000 บาท
24,000 คาใชสอย :
- คาบํารุงรักษาลิฟท เปนเงิน 24,000 บาท
45,000 งบรายจายอื่น
- คาใชจายตามนโยบายคณบดี 45,000 บาท
งบลงทุน
12,000 คาครุภัณฑ :
- เครื่องตัดหญาเหวี่ยงมือจํานวน 1 เครื่อง
12,000 บาท
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. งาน/โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
15,000 บาท รหัส
งานกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1-1-0301-2-02
4. ผูรับผิดชอบ นางสาวเกศินี มรนนท
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีปรัชญามุงมั่นผลิตบัณฑิตเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตรใหมีคุณภาพ คุณธรรม นําเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาทองถิ่น
นักศึกษาที่เขามาใหมทุกคนจะตองผานขั้นตอนการปฐมนิเทศ เพื่อใหมีความเขาใจในปรัชญาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรม ดังกลาว นอกจากนี้ยังจําเปนตองไดรับทราบแนว
ทางการดําเนินชีวิตในสังคมมหาวิทยาลัยที่ถูกตองทั้งชีวิตสวนตัวและระเบียบการปฏิบัติของมหาวิทยาลัย เพื่อจะไดประสบความสําเร็จในการปรับตัว สามารถสําเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาของหลักสูตรที่กําหนดไว เมื่อออกจากรั้วมหาวิทยาลัยจะไดนําความรูที่ไดรับนั้นไปสรางประโยชนใหตนเอง ครอบครัวและประเทศชาติสืบไป
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1.เพื่อสนับสนุนงานดานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา1.พัฒนาหลักสูตร
1. จํานวนนักศึกษาใหมไมนอยกวา 100 คน
1. มีกิจกรรมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
และสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
2.พัฒนาบุคลากร
2. บุคลากรในคณะฯ ไมนอยกวา 10 คน
และมีนักศึกษาและผูเขารวมกิจกรรม
2.เพื่อจัดหาวัสดุ / อุปกรณ ในการดําเนินโครงการ 3.สงเสริมกิจการนักศึกษา
เปนไปตามเกณฑของตัวชี้วัดตามมาฐาน
ของคณะฯ ใหมีประสิทธิภาพ
4.บริการวิทยาการ
คุณภาพการศึกษา
5.ประกันคุณภาพ
2. ดําเนินโครงการสําเร็จและมีประสิทธิภาพ
ทําใหคณะฯเปนที่ยอมรับมากขึ้น
3. มีผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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1.

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

จัดซื้อวัสดุ

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

15,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
/ /
งบดําเนินการ
5,300 คาวัสดุ :
- คาจัดทําเอกสารสําหรับนักศึกษา 4,800 บาท
- คาเอกสารรายงานสรุปผล 500 บาท
9,700 คาใชสอย
- คาเครื่องเสียง 1,000 บาท
- คาอาหารวางสําหรับนักศึกษา 4,400 บาท
- คาอาหารสําหรับนักศึกษา 3,300 บาท
- คาของที่ระลึก 1,000 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. งาน/โครงการ จัดแขงขันกีฬาดอนขังใหญ
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
15,000 บาท รหัส
งานกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1-1-0301-2-03
4. ผูรับผิดชอบ นางสาวเกศินี มรนนท
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และกองพัฒนานักศึกษาไดเล็งเห็นความสําคัญของการเลนกีฬาและสรางความสามัคคีของนักศึกษาภายในคณะ และ
เพื่อใหนักศึกษามีรางกายที่สมบูรณแข็งแรงมีน้ําใจเปนนักกีฬา รวมทั้งเพื่อเปนตัวแทนนักศึกษาในการแขงขันกีฬา พ.จ.น.ก. ที่จะจัดขึ้นในครั้งตอไป ดังนั้นทางคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมจึงไดจัดกิจกรรมนี้ขึ้น
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1.เพื่อสนับสนุนงานดานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 1.พัฒนาหลักสูตร
1. จํานวนนักศึกษาไมนอยกวา 100 คน
1. มีกิจกรรมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
และสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
2.พัฒนาบุคลากร
2. บุคลากรในคณะฯ ไมนอยกวา 10 คน
และมีนักศึกษาและผูเขารวมกิจกรรม
2.เพื่อจัดหาวัสดุ / อุปกรณ ในการดําเนินโครงการ 3.สงเสริมกิจการนักศึกษา
เปนไปตามเกณฑของตัวชี้วัดตามมาฐาน
ของคณะฯ ใหมีประสิทธิภาพ
4.บริการวิทยาการ
คุณภาพการศึกษา
5.ประกันคุณภาพ
2. ดําเนินโครงการสําเร็จและมีประสิทธิภาพ
ทําใหคณะฯเปนที่ยอมรับมากขึ้น
3. มีผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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1.

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

จัดซื้อวัสดุ

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

15,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
/ / / /
งบดําเนินการ
6,000 คาวัสดุ :
- คาเชาชุดหรีดเดอร 1,000 บาท
- คาเชาโครงเหล็ก 5,000 บาท
9,000 คาใชสอย
- คาอาหารสําหรับนักศึกษา 9,000 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. งาน/โครงการ จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
60,000 บาท รหัส
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1-1-0302-2-04
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.อุทัย ผองรัศมี
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน-นอก และ ก.พ.ร. จะเนนใหมหาวิทยาลัยสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
โดยทั่วไปการสอนจะมีลักษณะปฏิบัติเฉพาะวิชาชีพ เพื่อใหเกิดทักษะเฉพาะดาน ดังนั้นสามารถที่จะนําโครงการการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมาใช เพื่อใหนักศึกษามีความ
เปนอิสระในการตัดสินใจ โดยเฉพาะในวิชาปฏิบัติ
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. นักศึกษาไดแสดงความสามารถดานทักษะเฉพาะ - เลือกกลุมวิชาปฏิบัติ 4 วิชา
- จํานวนวิชาปฏบัติภาคการศึกษาละ 4 วิชา
- แฟมสะสมงาน 5 กลุม
2. เพื่อใชเปนขอมูลอางอิงการประกันคุณภาพการศึกษ - ศึกษาคําอธิบายรายวิชา
- จํานวนอาจารย 3-4 คน สอน
- สรุปผลงานการวิจัยในชั้นเรียน 2-4 วิชา
3. เพื่อใหนักศึกษารูจักวิธีการทํางานเปนกลุม
- ออกแบบงานรวมกับผูเรียน
- รายงาน / แฟมสะสมงาน
4. เพื่อใหนักศึกษารูจักกระบวนการแกไขปญหา
- นักศึกษาออกแบบงาน
- นักศึกษามีความรูและประสบการณ
- ศึกษาทฤษฎี
ในการแกไขปญหาและการทํางานเปนทีม
- ปฏิบัติงานจริง
- เวลา 12 เดือน
- นําเสนอผลงาน
- งบประมาณ 60,000 บาท
- อาจารยสรุปผล / วิจัย

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
ประสงค
ต.ค พ.ย ธ.ค
ขอที่
1-4 - วิชาปฏิบัติพื้นฐานวิศวกรรม 1 (งานกลึง) วิชา
1
- วิชาปฏิบัติพื้นฐานวิศวกรรม 2 (งานเชื่อม) วิชา
/ /
1
- วิชาปฏิบัติการโลหะวิทยา
วิชา
1
- วิชาปฏิบัติวิศวกรรมเครื่องกล 2
/ / /
วิชา
1

60,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
พ.ศ. 2553
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
/ / / /
งบดําเนินการ
/ /
60,000 คาวัสดุ
/ / / / /
- วัสดุการศึกษา วัสดุสํานักงาน 60,000 บาท
/
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. งาน/โครงการ จัดหาวัสดุฝกปฏิบัติใหแกนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
163,000 บาท รหัส
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1-1-0302-1-05
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.อุทัย ผองรัศมี
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
ในการจัดการศึกษาหลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) ซึ่งเปนหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะมีความจําเปนอยางยิ่ง นักศึกษาจะตองมีวัสดุฝกในรายวิชา
ปฏิบัติเพราะจะตองปฏิบัติจริง เพื่อตองการใหนักศึกษาเกิดทักษะและมีความรู เพื่อนําความรูและประสบการณไปใชงานจริง
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อสงเสริมการผลิตบัณฑิตใหมีทักษะ
- จัดซื้อวัสดุงานกลึงโลหะ
- ใบงาน
- เอกสารประกอบการสอน
2. เพื่อใหนักศึกษานําความรูและทักษะไปประยุกต - จัดซื้อวัสดุงานเชื่อมโลหะ
- เครื่องกลึง
- ผลงานนักศึกษา
ใชงานจริงได
- จัดซื้อวัสดุฝกงานโลหะวิทยา
- เครื่องเชื่อม
- นักศึกษามีพื้นฐานงานกลึง / ไส
3. เพื่อสงเสริมการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ
- จัดซื้อวัสดุฝกงานนิวแมติกสและ ไฮดรอลิกส - เครื่องไส
และเชื่อมงานตางๆ ได
- จัดซื้อวัสดุฝกงานประลองทางวิศวกรรม 1-5
- วัสดุเหล็ก
- วัสดุเชื่อม
- แกสเชื่อม / ธูปเชื่อม
- สารเคมี / กระดาษทราย
- เวลา จัดซื้อ 12 เดือน
- งบประมาณ 163,000 บาท

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

163,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1. จัดซื้อวัสดุฝกในการจัดการเรียนการสอน รายการ
/ / / / / / / / / / / /
งบดําเนินการ
8
163,000 คาวัสดุ :
/ / / / /
- คาวัสดุการศึกษาเพื่อฝกปฏิบัติ 163,000 บาท
รายการ
1
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. งาน/โครงการ จัดการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
550,000 บาท รหัส
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
4. ผูรับผิดชอบ นายสุขสันติ์ สมิงนรา
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
ในการจัดการศึกษาหลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) ซึ่งเปนหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะมีความจําเปนอยางยิ่ง นักศึกษาจะตองมีวัสดุฝกในรายวิชา
ปฏิบัติเพราะจะตองปฏิบัติจริง เพื่อตองการใหนักศึกษาเกิดทักษะและมีความรู เพื่อนําความรูและประสบการณไปใชงานจริง
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อบริหารจัดการงานของสาขาวิชาใหเปนไป
1. บริหารจัดการ
1. จัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาในสาขา
ตามพันธกิจของคณะ
2. จัดการเรียนการสอน
วิชาเทคโนโลยีไฟฟา,วิศวกรรมไฟฟาประยุกต
2. สนับสนุนการจัดการศึกษาในสายเทคโนโลยี
2 สาขาวิชา
อุตสาหกรรมและวิศวกรรม
2. ผลิตบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ
วิศวกรรมไฟฟาประยุกตอยางนอยปละ 70 คน

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และวิศวกรรมไฟฟาประยุกต มีความ รูความ
สามารถ มีคุณธรรมและทักษะวิชาชีพชั้นสูง
สอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพ ตรงกับ
ความตองการของตลาดแรงงานและ
สถานประกอบการ

1-1-0307-2-06
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

550,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
งบประมาณ
พ.ศ. 2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1. จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร
/ / / / / / / / / / / /
งบดําเนินการ
และเทคโนโลยี
10,000 คาตอบแทน
1.1. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
- คาตอบแทนวิทยากร 10,000 บาท
หลักสูตร
2
1.2. งานฝกประสบการณวิชาชีพ
175,000 คาวัสดุ :
รายการ
1
แนะแนวอาชีพและการศึกษาตอ
- คาวัสดุการศึกษาและสํานักงาน 175,000 บาท
1.3. งานเสริมสรางทักษะและ
365,000 คาใชสอย
รายการ
1
ประสบการณตรงใหกับนักศึกษา
- คายานพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ที่พัก 365,000 บาท
1.4. สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมที่เนน
รายการ
1
ผูเรียนเปสําคัญ / E-Leaning
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. งาน/โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดนเนนผูเรียนเปนสําคัญ
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
94,000 บาท รหัส
สาขาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1-1-0307-2-07
4. ผูรับผิดชอบ อาจารยนวรัตน ประทุมตา ดร.สมสุข แขมคํา
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
ในการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและตรงตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่กําหนดไววา " ผูเรียนทุกคนมีความสามารถและพัฒนาตนเองได และ
ถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด" ทางสาขาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงไดนํามาเปนแนวทางหลักในการจัดการเรียนการสอนในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิต โดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในการพัฒนา
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเอง
กิจกรรมหลัก
1. จํานวนนักศึกษาที่รวมกิจกรรมศึกษาดูงาน
1.ระดับความเขาใจระบบการทํางานในโรงงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโน 2. จํานวนนักศึกษาที่ผานการอบรมการเสริมสราง อุตสาหกรรม
2. จัดหาวัสดุเพื่อการเรียนการสอน
กิจกรรมรอง
การทําวิจัย
2. จํานวนงานวิจัยหลังจากการอบรม
1. ศึกษาดูงานในโรงงานอุตสาหกรรม
3. จํานวนสื่อการเรียนการสอนและการจัดหาวัสดุ 3. ระดับประสิทธิภาพ
2. จัดอบรมการเสริมสรางการทําวิจัยระดับบัณฑิต
4. ระดับความสําเร็จของนักศึกษา

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
งบประมาณ
พ.ศ. 2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 - ศึกษาดูงาน
/ / / / / / / / / / / /
งบดําเนินการ
ครั้ง
2
9,680 คาใชสอย
- คาเบี้ยเลี้ยง 4 คน 2 ครั้งๆ ละ 210 บาท
เปนเงิน 1,680 บาท
- คาเชารถ 2 ครั้งๆละ 4,000 บ. เปนเงิน 8,000 บ.
10,320 คาวัสดุ
- วัสดุเชื้อเพลิง 2 ครั้งๆละ 5,160 บาท 10,320 บ.
- จัดอบรมการเสริมสรางการทํา
3,600 คาตอบแทน
คน
20
วิจัยระดับบัณฑิต
- คาตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 3 ช.ม.ๆละ
600 บาท เปนเงิน 3,600 บาท
6,400 คาใชสอย
- คาอาหารวาง 2 มื้อ ๆละ 20 คน ๆ ละ 25บาท
เปนเงิน 1,000 บาท
- คาอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ ละ 20 คนๆ ละ
100 บาท เปนเงิน 2,000 บาท
- คาเอกสารประกอบการอบรม 20 ชุดๆละ
170 บาท เปนเงิน 3,400 บาท
20,000 งบอุดหนุน
- อุดหนุนการทําวิจัย 10 กลุม ๆละ2,000 บาท
เปนเงิน 20,000 บาท
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วัตถุ
รายละเอียดกิจกรรม
ประสงค
ขอที่
2 งานบริหารดานวิชาการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

94,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
งบประมาณ
พ.ศ. 2553
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
/ / / / / / / / / / / /
งบดําเนินการ
รายวิชา
5
35,000 คาวัสดุ
- คาวัสดุการศึกษา 5 รายวิชาๆละ 5,000 บาท
เปนเงิน 25,000 บาท
- คาวัสดุคอมพิวเตอร หมึกพิมพ 10,000 บาท
9,000 คาใชสอย
- คาซอมบํารุงวัสดุ ครุภัณฑ 9,000 บาท
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ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ

1-1-0305-2-08

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

36,900

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
จัดการเรียนการสอนดาน
/ / / / / / / / / / / /
งบดําเนินการ
คน
30
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
36,900 คาวัสดุ
- คาวัสดุในการจัดการศึกษา 36,900 บาท

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. งาน/โครงการ จัดหาวัสดุฝกสาขาวิชาเทคโนโลยกอสราง
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
36,900 บาท รหัส
สาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
4. ผูรับผิดชอบ นายสุรชัย ทรัพยเพิ่ม
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
สาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง เปนสาขาวิชาที่พัฒนาหลักสูตรใหมโดยเนนกระบวนการเรียนการสอนทางดาน วิศวกรรมศาสตร สถาปตยกรรมศาสตร
มากกวา 80 เปอรเซ็นตตลอดหลักสูตร วัสดุฝกปฏิบัติงานของนักศึกษาจึงจําเปนตองใชในการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
กิจกรรมหลัก : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร ระดับความพึงพอใจของนายจาง
- ผลผลิตบัณฑิต
และเทคโนโลยี
ผูประกอบการและผูใชบัณฑิต
กิจกรรมรอง : ประกันคุณภาพ

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. งาน/โครงการ แนะแนวการศึกษา ป 2553
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
35,000 บาท รหัส
งานวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3-1-0301-2-09
4. ผูรับผิดชอบ นางนพวรรณ ปรียานนท
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
ตามที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดจัดการศึกษาดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร ซึ่งมีเปาหมายในการเพิ่มจํานวนนักศึกษาในปการศึกษา
2553 ใหมากขึ้นจึงมีความจําเปนที่จะตองมีการออกแนะแนวการศึกษาตามโรงเรียนตาง ๆ เพื่อเปนการใหความรูความเขาใจที่ถูกตองกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มี
ความสนใจศึกษาตอดานเทคโนโลยีซึ่งถือวาเปนสาขาวิชาที่ขาดแคลนและเปนที่ตองการในตลาดแรงงานในปจจุบันเปนอยางมาก คณะฯจึงมีความจําเปนตองออกแนะแนวตาม
โรงเรียนกลุมเปาหมาย เพื่อใหไดนักศึกษาสายวิทยาศาสตรเขาเรียนในคณะเพิ่มมากขึ้น
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อใหมีจํานวนนักศึกษาในคณะ
กิจกรรมหลัก :
1. จํานวนนักศึกษาใหมปการศึกษา 2553
1. นักศึกษาใหมจบดานสายวิทยาศาสตร
เพิ่มขึ้นในปการศึกษา 2553
1. จัดทําแผนพับ/วีซีดี/บอรด/ปาย
ไมนอยกวา 150 คน
2. นักศึกษาใหมมีความเขาใจในสาขาวิชา
2. เพื่อเปนการเผยแพรประชาสัมพันธ
ประชาสัมพันธคณะฯ
ที่เลือกเรียนอยางถูกตอง
ใหคณะฯ เปนที่รูจักของนักเรียนและ
กิจกรรมรอง :
3. นักศึกษาใหมมีความพึงพอใจในสาขา
ชุมชนเพิ่มมากขึ้น
1. สนับสนุนการจัดบริการวิชาการของ
วิชาที่เลือก
สาขาวิชาตาง ๆ ในคณะฯ
2. พัฒนาหลักสูตร/บุคลากรของคณะ

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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1.

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

จํานวนสถานศึกษาที่จะ
แนะแนวการศึกษา

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

35,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
/ / / / / /
งบดําเนินการ
แหง
20
3,000 คาวัสดุ :
- คาวัสดุ เปนเงิน 3,000 บาท
32,000 คาใชสอย :
- คาจัดทําแผนพับ/วีซีดี/ปาย
ประชาสัมพันธคณะ เปนเงิน 25,000 บาท
- คายานพาหนะ 7,000 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. งาน/โครงการ ฝกซอมพระราชทานปริญญาบัตร
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
10,000 บาท รหัส
งานกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3-1-0301-2-10
4. ผูรับผิดชอบ นางสาวเกศินี มรนนท
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีปรัชญามุงมั่นผลิตบัณฑิตเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตรใหมีคุณภาพ คุณธรรม นําเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาทองถิ่น หลังจากที่
นักศึกษาไดสําเร็จการศึกษาเปนที่เรียบรอยแลวนั้น บัณฑิตจบใหมทุกทานตองเขารวมกิจกรรมฝกซอมพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งทางคณะฯ รวมกับทางมหาวิทยาลัยไดจัด
กิจกรรมฝกซอมใหสําหรับบัณฑิตกอนเขารับพระราชทานปริญญาบัตรจริง ในการนี้ทางคณะฯ มีการจัดซุมแสดงความยินดี และจัดบริการอํานวยความสะดวกใหกับบัณฑิตทุก
ทานขึ้น เพื่อสรางความประทับใจใหกับบัณฑิตจบใหม
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1.เพื่อสนับสนุนงานดานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 1.พัฒนาหลักสูตร
1. บัณฑิตจบใหมไมนอยกวา 100 คน
1. มีกิจกรรมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
และสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
2.พัฒนาบุคลากร
2. บุคลากรในคณะฯ ไมนอยกวา 10 คน
และมีนักศึกษาและผูเขารวมกิจกรรม
2.เพื่อจัดหาวัสดุ / อุปกรณ ในการดําเนินโครงการ 3.สงเสริมกิจการนักศึกษา
3.จํานวนนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปนไปตามเกณฑของตัวชี้วัดตามมาฐาน
ของคณะฯ ใหมีประสิทธิภาพ
4.บริการวิทยาการ
ไมนอยกวา 20 คน
คุณภาพการศึกษา
5.ประกันคุณภาพ
2. ดําเนินโครงการสําเร็จและมีประสิทธิภาพ
ทําใหคณะฯเปนที่ยอมรับมากขึ้น
3. มีผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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1.

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

จัดซื้อวัสดุ

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

10,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
/ /
งบดําเนินการ
3,000 คาวัสดุ :
- คาเอกสารรายงานสรุปผล 500 บาท
- คาวัสดุจัดซุมแสดงความยินดี 2,500 บาท
7,000 คาใชสอย
- คาเครื่องเสียง 1,000 บาท
- คาจางทําอาหารวางและเครื่องดื่ม 6,000 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. งาน/โครงการ สื่อสัมพันธศิษยเกา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
15,000 บาท รหัส
งานกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3-1-0301-2-11
4. ผูรับผิดชอบ นางสาวเกศินี มรนนท
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีปรัชญามุงมั่นผลิตบัณฑิตเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตรใหมีคุณภาพ คุณธรรม นําเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาทองถิ่น หลังจากที่
นักศึกษาไดสําเร็จการศึกษาเปนที่เรียบรอยแลวนั้น บัณฑิตจบใหมบางทานอาจยังไมไดประกอบอาชีพ ในการนี้ทางคณะฯ จึงไดจัดตั้งโครงการที่บริการขอมูลขาวสารในเรื่อง
ตางๆ ใหกับบัณฑิตทุกทานเปนระยะเวลา 1 ป เพื่อเปนขอมูลใหกับบัณฑิตจบใหม ในการติดตอกับมหาวิทยาลัย รวมไปถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับตําแหนงวางงาน
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1.เพื่อสนับสนุนงานดานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 1.พัฒนาหลักสูตร
1.บัณฑิตจบใหมมีงานทําไมนอยกวาครึ่ง
1. มีกิจกรรมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
และสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
2.พัฒนาบุคลากร
ของบัณฑิตที่จบ
และมีนักศึกษาและผูเขารวมกิจกรรม
2.เพื่อจัดหาวัสดุ / อุปกรณ ในการดําเนินโครงการ 3.สงเสริมกิจการนักศึกษา
เปนไปตามเกณฑของตัวชี้วัดตามมาฐาน
ของคณะฯ ใหมีประสิทธิภาพ
4.บริการวิทยาการ
คุณภาพการศึกษา
5.ประกันคุณภาพ
2. ดําเนินโครงการสําเร็จและมีประสิทธิภาพ
ทําใหคณะฯเปนที่ยอมรับมากขึ้น
3. มีผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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1.

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

จัดซื้อวัสดุ

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

15,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
/ / / / / / / / / / / /
งบดําเนินการ
15,000 คาวัสดุ :
- คาวัสดุสํานักงาน 1000 บาท
- คาเอกสารสําหรับนักศึกษา 14,000 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
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บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. งาน/โครงการ การจัดทําวารสารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
75,000 บาท รหัส
งานวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3-1-0301-2-12
4. ผูรับผิดชอบ นางนพวรรณ ปรียานนท
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
ตามที่ภารกิจหลักของการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คือ การจัดการเรียนการสอนใหแกนักศึกษาเพื่อพัฒนาบัณฑิตออกสูสากลอยางมีคุณภาพ คุณธรรม
นําเทคโนโลยี ดังปรัชญาของคณะฯ นอกจากนี้หนาที่สําคัญอีกอยางหนึ่งนอกเหนือจากการจัดการศึกษา คือ การบริการวิชาการแกทองถิ่นและเผยแพรผลงานสิ่งประดิษฐและ
วิจัยแกสาธารณชน หนทางหนึ่งที่คณะจะสื่อสารกับชุมชนในทองถิ่นและหนวยงานภายนอก คือ การจัดทําวารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถ
ตอบสนองตอตัวบงชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาไดเปนอยางดี
วารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สามารถเปนแหลงคนควาขอมูลทั้งทางวิชาการและกิจกรรมของคณะไดเปนอยางดีสําหรับบุคคลทั่วไป เนื่องจาก
ขอมูลตาง ๆ ที่ทางคณะจะนําเสนอไดผานการคัดเลือกกอนที่จะตีพิมพ ทําใหเกิดการสื่อสารกันระหวางคณะกับบุคคลภายนอก อันจะทําใหเกิดประโยชนกับทองถิ่นได
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อการเผยแพรผลงานวิชาการของบุคลากร
กิจกรรมหลัก : บริหารและสนับสนุนการ
1. คณะมีแหลงเผยแพรผลงานการวิจัย
มีบทความงานวิจัยเผยแพรจํานวนเพิ่มขึ้น
2. เพื่อการประชาสัมพันธกิจกรรมขาวสารของคณะฯ จัดการศึกษา
2. เปนการบริการวิชาการแกทองถิ่น
มีผูไดรับขอมูลขาวสารวิชาการ
3. เพื่อใชเปนสื่อกลางในการสื่อสารระหวางคณะ กิจกรรมรอง : พัฒนาบุคลากรประกันคุณภาพ
3. มีขอสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น
สงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
4. เปนสื่อกลางในการสื่อสารระหวางคณะฯ
กับหนวยงานภายนอกและบุคคลทั่วไป

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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1.

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

จัดทําวารสารเผยแพร

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

75,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
/ / / / / / / / / / / /
งบดําเนินการ
ฉบับ/ป
2
75,000 คาวัสดุ :
- คาจัดทําวารสาร จํานวน 300 เลม ๆ ละ
250 บาท (6 เดือน / 1 ฉบับ)

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. งาน/โครงการ Free concert ดนตรีตานภัยยาเสพติด
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
10,000 บาท รหัส
งานกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3-1-0301-2-13
4. ผูรับผิดชอบ นางสาวเกศินี มรนนท
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันนี้สิ่งเสพติดเปนปญหาสําคัญของประเทศ เปนบอเกิดของปญหาอื่นๆ หลายดาน ทั้งผูเสพเองซึ่งจะเกิดความทุกขลําบากทั้งกายและใจ และเมื่อหาเงินซื้อไมไดก็
อาจจะเกิดปญหาอาชญากรรมตางๆ สรางความเดือดรอนใหพอแมพี่นองและสังคมตองสูญเสียเงินทอง เสียเวลาทํามาหากิน ประเทศชาติตองสูญเสียแรงงานและสูญเสียเงิน
งบประมาณในการปราบปรามและรักษาผูเสพติด และเหตุผลที่ทําใหสิ่งเสพติดเปนปญหาสําคัญของประเทศอีกขอหนึ่งคือ ปจจุบันมีผูติดสิ่งเสพติดเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้ยังไมรวมถึง
จํานวนผูติดบุหรี่ สุรา ยากระตุน หรือกดระบบประสาท ที่ผลสมอยูในเครื่องดื่มตางๆ
ดังนั้นคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีแนวทางที่จะตอตานภัยยาเสพติด โดยใชดนตรีเปนสื่อถึงโทษภัยยาเสพติดซึ่งดนตรีเปนศิลปะที่เขาถึงกลุมวัยรุนเยาวชน
ซึ่งนักศึกษาก็เปนเยาวชนกําลังของชาติสืบตอไป
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1.เพื่อสนับสนุนงานดานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 1.พัฒนาหลักสูตร
1. จํานวนนักศึกษาไมนอยกวา 100 คน
1. มีกิจกรรมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
และสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
2.พัฒนาบุคลากร
2. บุคลากรในคณะฯ ไมนอยกวา 10 คน
และมีนักศึกษาและผูเขารวมกิจกรรม
2.เพื่อจัดหาวัสดุ / อุปกรณ ในการดําเนินโครงการ 3.สงเสริมกิจการนักศึกษา
เปนไปตามเกณฑของตัวชี้วัดตามมาฐาน
ของคณะฯ ใหมีประสิทธิภาพ
4.บริการวิทยาการ
คุณภาพการศึกษา
5.ประกันคุณภาพ
2. ดําเนินโครงการสําเร็จและมีประสิทธิภาพ
ทําใหคณะฯเปนที่ยอมรับมากขึ้น
3. มีผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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1.

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

จัดซื้อวัสดุ

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

10,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
/ /
งบดําเนินการ
1,000 คาวัสดุ :
- คาเอกสารรายงานสรุปผล 750 บาท
- คาวัสดุในการจัดบอรดความรู 250 บาท
9,000 คาใชสอย
- คาเครื่องเสียง 9,000 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
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บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. งาน/โครงการ บริการสารสนเทศนักศึกษา คณาจารย และบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
60,000 บาท รหัส
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3-1-0301-2-14
4. ผูรับผิดชอบ นายธนสิทธิ์ พัดทอง
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
การบริการวิชาการนั้นนอกจากจะบริการแกบุคคลภายนอกแลว ยังควรที่จะมีการบริการใหกับบุคคลภายในคณะดวย ซึ่งไดแก นักศึกษา คณาจารย และเจาหนาที่ของคณะดวย
เพื่อทําใหบุคลากรของคณะไดรับความรูในเรื่องที่เปนประโยชน ไดพัฒนาศักยภาพของบุคคล จะเปนการทําใหการดําเนินการทั้งของคณะฯและมหาวิทยาลัยเกิดผลสัมฤทธิ์ในขั้นสูง
และสอดคลองกับตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาของสกอ.
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. คอมพิวเตอรจํานวน 2 ชุด
1.บุคลากรมีความสุขในการทํางาน
1. เพื่อใหบุคลากรคณะเกิดการพัฒนาศักยภาพของตน กิจกรรมหลัก : บริการวิชาการ
2. เพื่อใหบุคลากรภายในทั้งอาจารย เจาหนาที่ มีความกิจกรรมรอง :
และการเรียน
ใหการทํางาน และนักศึกษามีความสุขในการเรียน 1.บริการวิชาการ
3. เพื่อใหนักศึกษาไดรับสิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่มขึ้น2.ประกันคุณภาพ
ในเรื่องของการเรียน
3.สงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
4.บริการวิทยบริการ
กิจกรรมสนับสนุน
1. บริหารงานทั่วไป
2. กิจกรรมตามพันธกิจของหนวยงาน

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
ประสงค
ต.ค พ.ย ธ.ค
ขอที่
1 1. จัดซื้อหนังสือพิมพ
/ / /
ฉบับ
2
2. จัดซื้อ หนังสือ วารสาร
/ / /
เลม/เดือน
1
2 3. จัดหาวัสดุสําหรับ บุคลากร และนักศึกษา ครั้ง/ป
/
3
ไดแก กระดาษ อุปกรณสํานักงาน เปนตน
3 4. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
ชุด/ป
2

60,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
พ.ศ. 2553
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
/ / / / / / / / /
งบดําเนินการ
/ / / / / / / / /
24,000 คาวัสดุ :
/
/
- จัดซื้อหนังสือพิมพ 7,300 บาท
- จัดซื้อ หนังสือ วารสาร 1,200 บาท
/
/
- วัสดุสํานักงาน 15,500 บาท
งบลงทุน
36,000 คาครุภัณฑ
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 2 ชุด
36,000 บาท

150

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. งาน/โครงการ กีฬาภายในสามัคคีสัมพันธคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
20,000 บาท รหัส
งานกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3-1-0301-2-15
4. ผูรับผิดชอบ นางสาวเกศินี มรนนท
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดเล็งเห็นความสําคัญของการเลนกีฬาและสรางความสามัคคีของนักศึกษาภายในคณะ และเพื่อใหนักศึกษามีรางกายที่สมบูรณ
แข็งแรงมีน้ําใจเปนนักกีฬา รวมทั้งอนุรักษกีฬาพื้นบาน ดังนั้นทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงไดจัดกิจกรรมนี้ขึ้น
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1.เพื่อสนับสนุนงานดานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 1.พัฒนาหลักสูตร
1. จํานวนนักศึกษาไมนอยกวา 100 คน
1. มีกิจกรรมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
และสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
2.พัฒนาบุคลากร
2. บุคลากรในคณะฯ ไมนอยกวา 10 คน
และมีนักศึกษาและผูเขารวมกิจกรรม
2.เพื่อจัดหาวัสดุ / อุปกรณ ในการดําเนินโครงการ 3.สงเสริมกิจการนักศึกษา
เปนไปตามเกณฑของตัวชี้วัดตามมาฐาน
ของคณะฯ ใหมีประสิทธิภาพ
4.บริการวิทยาการ
คุณภาพการศึกษา
5.ประกันคุณภาพ
2. ดําเนินโครงการสําเร็จและมีประสิทธิภาพ
ทําใหคณะฯเปนที่ยอมรับมากขึ้น
3. มีผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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1.

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

จัดซื้อวัสดุ

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

20,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
/ / / /
งบดําเนินการ
5,000 คาวัสดุ :
- คาวัสดุอุปกรณกีฬาพื้นบาน 4,250 บาท
- คาเอกสารรายงานสรุปผล 750 บาท
15,000 คาใชสอย
- คาเครื่องเสียง 3,000 บาท
- คาอาหารวางสําหรับนักศึกษา 4,400 บาท
- คาอาหารสําหรับนักศึกษา 6,600 บาท
- คาของที่ระลึกสําหรับนักศึกษา 1,000 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน

152

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. งาน/โครงการ สุขภาพดีนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
10,000 บาท รหัส
งานกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3-1-0301-2-16
4. ผูรับผิดชอบ นางสาวเกศินี มรนนท
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
ตามที่คณะเทคโนโลยีอุตฯจัดการศึกษาสายวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ซึ่งมีนักศึกษาประมาณ 150 คน โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปที่ 1 (เขาใหม) ไดเสนอให
คณะจัดทําโครงการบริการสุขภาพดี และโครงการตอบสนองตอตัวชี้วัดของงานประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้นคณะไดจัดทําโครงการสุขภาพดีใหแกนักศึกษาของคณะ ซึ่ง
กิจกรรมที่จะดําเนินการไดแก การแนะนําการปองกันโรคตาง ๆใหกับนักศึกษาไดทราบ
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1.เพื่อสนับสนุนงานดานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 1.พัฒนาหลักสูตร
1. จํานวนนักศึกษาไมนอยกวา 100 คน
1. มีกิจกรรมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
และสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
2.พัฒนาบุคลากร
2. บุคลากรในคณะฯ ไมนอยกวา 10 คน
และมีนักศึกษาและผูเขารวมกิจกรรม
2.เพื่อจัดหาวัสดุ / อุปกรณ ในการดําเนินโครงการ 3.สงเสริมกิจการนักศึกษา
เปนไปตามเกณฑของตัวชี้วัดตามมาฐาน
ของคณะฯ ใหมีประสิทธิภาพ
4.บริการวิทยาการ
คุณภาพการศึกษา
5.ประกันคุณภาพ
2. ดําเนินโครงการสําเร็จและมีประสิทธิภาพ
ทําใหคณะฯเปนที่ยอมรับมากขึ้น
3. มีผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม

153

1.

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

จัดซื้อวัสดุ

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

10,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
/ / / /
งบดําเนินการ
4,300 คาวัสดุ :
- คาจัดทําเอกสารสําหรับนักศึกษา 3,800 บาท
- คาเอกสารรายงานสรุปผล 500 บาท
1,000 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 1,000 บาท
4,700 คาใชสอย
- คาเครื่องเสียง 1,000 บาท
- คาอาหารวางสําหรับนักศึกษา 3,700 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. งาน/โครงการ พัฒนาภาวะผูนํานักศึกษา
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
10,000 บาท รหัส
งานกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3-1-0301-2-17
4. ผูรับผิดชอบ นางสาวเกศินี มรนนท
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
ตามที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการศึกษาหลักสูตร วทบ. และหลักสูตร วศ.บ. จําเปนที่จะตองมีการสงเสริมและพัฒนาภาวะผูนําในตัวนักศึกษา ใหมีองคความรู
เพิ่มขึ้นในดานการอบรม และปฏิบัติงาน ดังนั้นคณะจึงใหมีการอบรมภาวะผูนําใหแกนักศึกษา เพื่อใหเกิดการพัฒนาใหมีความรูสูงขึ้น ซึ่งจะสงผลตอการปฏิบัติกิจกรรมให
ลุลวงไปไดดวยดี อีกทั้งทําใหบัณฑิตมีคุณภาพสูงขึ้น
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1.เพื่อสนับสนุนงานดานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 1.พัฒนาหลักสูตร
1. จํานวนนักศึกษาไมนอยกวา 100 คน
1. มีกิจกรรมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
และสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
2.พัฒนาบุคลากร
2. บุคลากรในคณะฯ ไมนอยกวา 10 คน
และมีนักศึกษาและผูเขารวมกิจกรรม
2.เพื่อจัดหาวัสดุ / อุปกรณ ในการดําเนินโครงการ 3.สงเสริมกิจการนักศึกษา
เปนไปตามเกณฑของตัวชี้วัดตามมาฐาน
ของคณะฯ ใหมีประสิทธิภาพ
4.บริการวิทยาการ
คุณภาพการศึกษา
5.ประกันคุณภาพ
2. ดําเนินโครงการสําเร็จและมีประสิทธิภาพ
ทําใหคณะฯเปนที่ยอมรับมากขึ้น
3. มีผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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1.

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

จัดซื้อวัสดุ

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

10,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
/ / / /
งบดําเนินการ
4,300 คาวัสดุ :
- คาจัดทําเอกสารสําหรับนักศึกษา 3,800 บาท
- คาเอกสารรายงานสรุปผล 500 บาท
1,000 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 1,000 บาท
4,700 คาใชสอย
- คาเครื่องเสียง 1,000 บาท
- คาอาหารวางสําหรับนักศึกษา 3,700 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. งาน/โครงการ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคมงบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
15,000 บาท รหัส
งานกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3-1-0301-2-18
4. ผูรับผิดชอบ นางสาวเกศินี มรนนท
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดมีการผลิตบัณฑิตสูตลาดแรงงานเปนจํานวนมากหากแตบัณฑิตที่จบการศึกษาไปจะมีคุณภาพอยางเต็มศักยภาพหรือไมน้นั
ขึ้นอยูกับหลายองคประกอบ รวมถึงการชี้แจงทําความเขาใจในการปฏิบัติตัวและการปรับตัวเมื่อจบการศึกษาแลว
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อสนับสนุนงานดานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษ 1.พัฒนาหลักสูตร
1. จํานวนนักศึกษาไมนอยกวา 100 คน
1. มีกิจกรรมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
และสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
2.พัฒนาบุคลากร
2. คณาจารยและเจาหนาที่ ไมนอยกวา 10 คน
และมีนักศึกษาและผูเขารวมกิจกรรม
2.เพื่อจัดหาวัสดุ / อุปกรณ ในการดําเนินโครงการ 3.สงเสริมกิจการนักศึกษา
เปนไปตามเกณฑของตัวชี้วัดตามมาตรฐาน
ของคณะฯ ใหมีประสิทธิภาพ
4.บริการวิทยาการ
คุณภาพการศึกษา
5.ประกันคุณภาพ
2. สามารถดําเนินโครงการอยางสําเร็จลุลวง
และมีประสิทธิภาพเปนที่ยอมรับมากขึ้น
3. มีผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม

157

1.

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

จัดซื้อวัสดุ

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

15,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
/ /
งบดําเนินการ
รายการ
4
6,000 คาวัสดุ
- คาวัสดุสํานักงานสําหรับ
ดําเนินงานของฝายฝกฯ 2,500 บาท
- คาจัดทําเอกสารสําหรับนักศึกษา 3,000 บาท
- คาเอกสารรายงานสรุปผล 500 บาท
1,000 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 1,000 บาท
8,000 คาใชสอย
- คาอาหารวางสําหรับนักศึกษา 4,400 บาท
- คาอาหารสําหรับนักศึกษา 3,300 บาท
- คาของที่ระลึก 300 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน

158

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. งาน/โครงการ เตรียมภาษาอังกฤษเพื่อการฝกงานตางประเทศ (IAESTE Thailand)
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
25,000 บาท รหัส
งานวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3-1-0301-2-19
4. ผูรับผิดชอบ นางนพวรรณ ปรียานนท
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
ตามที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดจัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร เพื่อตอบสนองตอความตองการแรงงานของโรงงานอุตสาหกรรมใน
พื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรี ดังนั้นเพื่อเปนการสนับสนุนการจัดการศึกษาใหแกนักศึกษา ไดเกิดการพัฒนามีความรู ทักษะทางดานภาษาอังกฤษ สามารถเปนตัวแทนของทาง
มหาวิทยาลัยเขาฝกงานตางประเทศในปการศึกษา 2553 อีกทั้งยังเปนการพัฒนาการเรียนการสอนของทางคณะและพัฒนานักศึกษาที่สนใจและเรียนดี ทางคณะจึงไดจัดโครงการ
เตรียมภาษาอังกฤษเพื่อการฝกงานตางประเทศ
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อสนับสนุนใหนักศึกษาที่สนใจใน
1. ฝกอบรมภาษาอังกฤษโดยอาจารย
1. จํานวนนักศึกษาเขารวมโครงการไม
1. นักศึกษามีทักษะทางภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
โครงการไดเตรียมความพรอมกอนการ
ที่มีความรูความเชี่ยวชาญ
นอยกวา 10 คน
2. นักศึกษาไดรับประสบการณจากการฝก
สอบแขงขัน
2. จัดใหนักศึกษาไปสอบโดยมีการสนับ
2. จํานวนนักศึกษาที่สนใจสอบแขงขัน
งานในตางประเทศ
2. เพื่อใหนักศึกษาที่สนใจหาความรูเพิ่ม
สนุนดานคาใชจายในการเดินทาง
ไมนอยกวา 1 คน
3. บัณฑิตของทางคณะมีคุณภาพในดาน
เติมในดานภาษาไดเรียนรู
3. จํานวนนักศึกษาที่สอบผานการ
วิชาการ และทักษะทางวิชาชีพเพิ่มสูงขึ้น
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในดาน
คัดเลือกอยางนอย 1 คน
วิชาการ

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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2.

1.

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

ประชาสัมพันธใหนักศึกษา
ทราบลวงหนา
ฝกอบรมภาษาอังกฤษโดย
ผูเชี่ยวชาญ

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

25,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
/ /
งบดําเนินการ
เดือน
1
5,000 คาวัสดุ :
/ / /
- คาวัสดุเปนเงิน 5,000 บาท
ชั่วโมง
60
20,000 คาใชสอย :
- คาวิทยากร จํานวน 60
ชั่วโมง เปนเงิน 20,000 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. งาน/โครงการ ศึกษาดูงานดานศิลปวัฒนธรรม
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
20,000 บาท รหัส
งานกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3-1-0301-2-20
4. ผูรับผิดชอบ อาจารยภาคย พรามหณแกว
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
การเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษานั้น นอกจากจะมีการเรียนการสอนในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติแลว การที่จะผลิตบัณฑิตในสายวิทยาศาสตรและวิศวกรรมนั้น
ยังจําเปนที่ตองใหนักศึกษาไดประสบการณจากสถานประกอบการณจริง เพื่อเปนการสงเสริมความรู และประสบการณที่นอกเหนือจากการเรียน อันจะเปนประโยชนแก
นักศึกษาตอไป ตลอดจนเพื่อรองรับการประเมินการศึกษาจากภายนอก (สม.ศ.) และเพื่อนําไปบรูณาการในการเรียนการสอนในสาขาวิชาตางๆ โดยเนน คุณภาพของบัณฑิตให
เกิดคุณธรรม ใชวิชาการและเทคโนโลยีในการพัฒนาทองถิ่น
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1.เพื่อสนับสนุนงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมหลัก : ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1. จํานวนนักศึกษาในคณะฯไมนอยกวา 50 คน 1. มีกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒธรรม
และสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
กิจกรรมรอง :
2. คณาจารยและเจาหนาที่ในคณะฯ ไมนอยกวา และมีนักศึกษาและผูเขารวมกิจกรรมเปน
2.เพื่อจัดหาวัสดุ / อุปกรณ ในการดําเนินโครงการ พัฒนาบุคลากร และประกันคุณภาพ
10 คน
ไปตามเกณฑของตัวชี้วัดตามมาฐานคุณภาพ
ของคณะฯ ใหมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมสนับสนุน :
การศึกษา
สนับสนุนสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2.สามารถดําเนินโครงการอยางสําเร็จลุลวง
และมีประสิทธิภาพ เปนที่ยอมรับมากขึ้น

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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1.

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

จัดซื้อวัสดุ

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

20,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
/ / / / / / / / / / / /
งบดําเนินการ
รายงาน
5,000 คาวัสดุ :
- คาเอกสารสําหรับนักศึกษา 4,500 บาท
- คาเอกสารรายงานสรุปผล 500 บาท
15,000 คาใชสอย :
- คายานพาหนะเปนเงิน 5,000 บาท
- คาอาหารสําหรับนักศึกษา 10,000 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
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บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. งาน/โครงการ ออกคายอาสาถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
20,000 บาท รหัส
งานกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3-1-0301-2-21
4. ผูรับผิดชอบ นางสาวเกศินี มรนนท
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
เนื่องดวยทางฝายวิชาการและกิจการนักศึกษา ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดจัดดําเนินโครงการเพื่อเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง
เพื่อใหชุมชนสามรถพึงพาตนเองได ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสรางความดีถวายในหลวง ในการนี้ทางคณะฯไดจัดทีมนักศึกษาออกคายอาสา เพื่อถายทออดเทคโนโลยี
สูชุมชนใหแกหมูบานที่อยูหางไกล และประสบปญหาเกี่ยวกับดานระบบไฟฟา ตัวอยางความรูเบื้องตนเกี่ยวกับไฟฟา การแกไขระบบไฟฟาขัดของภายในบานพัก และ
การประหยัดพลังงาน
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. จํานวนนักศึกษาในคณะฯไมนอยกวา 50 คน 1. มีกิจกรรมดานบริการวิชาการและมีนักศึกษา
1.สนับสนุนการดําเนินงานเพื่อบริการวิชาการ และ กิจกรรมหลัก : บริการวิชาการ
การถายทอดเทคโนโลยีสูทองถิ่นและชุมชน
กิจกรรมรอง :
2. บุคลากรในคณะฯ ไมนอยกวา 10 คน
และผูเขารวมกิจกรรมเปนไปตามเกณฑของ
2.เพื่อจัดหาวัสดุ / อุปกรณ ในการดําเนินโครงการ 1.บริการวิชาการ
ตัวชี้วัดตามมาฐานคุณภาพการศึกษา
ของคณะฯใหมีประสิทธิภาพ
2.ประกันคุณภาพ
2. คณะสามารถใหบริการและถายทอด
3.พัฒนาบุคคลากร
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับความตองการของ
กิจกรรมสนับสนุน : สนับสนุนสงเสริมการ
ทองถิ่นและชุมชนเพื่อเปนไปเพื่อการยกระดับ
บริการวิชาการและบริหารงานทั่วไป
คุณภาพชีวิตของคนในทุกถิ่นอยางเหมาะสม
3. สามารถดําเนินโครงการอยางสําเร็จลุลวง
และมีประสิทธิภาพ เปนที่ยอมรับมากขึ้น

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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1.

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

จัดซื้อวัสดุ

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

20,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
งบดําเนินการ
/ / / / /
รายการ
2,500 คาวัสดุ :
- วัสดุสําหรับจัดกิจรรม 2,000 บาท
- คาจางพิมพรายงานประจําป 500 บาท
17,500 คาใชสอย :
- คายานพาหนะเปนเงิน 5,000 บาท
- คาอาหารสําหรับนักศึกษา 12,500 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. งาน/โครงการ ศึกษาดูงานในภาคอุตสาหกรรม
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
97,000 บาท รหัส
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3-1-0302-2-22
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.อุทัย ผองรัศมี
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาดานวิศวกรรมศาสตรมีความจําเปนอยางยิ่งที่นักศึกษาจะตองไดมีประสบการณจากการศึกษาดูงานจริงในภาคอุตสาหกรรม การดูงานมุงเนนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทาง
และงานที่จะดูเนนเฉพาะทาง เชน บริษัทผลิตเหล็กรีดรอน / รีดเย็น / เหล็กหลอ / ชุบแข็ง และการขึ้นรูปโลหะ สวนดานพลังงานดูการผลิตพลังงานไฟฟา
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. นักศึกษามีความรูดานวัสดุ (การผลิต)
- ดูงานบริษัทสหวิริยาอินดัสตรี จํากัด
- จํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 1 (10 คน)
- รายงานของนักศึกษาที่ผานการดูงาน
2. นักศึกษามีความรูดานการผลิตกระแสไฟฟา
- ดูงานบริษัทเหล็กแผนรีดเย็น
- จํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 2 (26 คน)
- ขอสอบจากการศึกษาดูงาน
3. นักศึกษามีความรูระบบการผลิตเบียร
- ดูงานบริษัทเกษมเทรดดิ้ง
- จํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 3 (10 คน)
(เกณฑการผาน 60%)
4. นักศึกษามีความรูการหลอโลหะและการชุบแข็ง - ดูงานบริษัท บี.เค.เจ จํากัด
- จํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 4 (15 คน)
- ดูงานบริษัทโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม
- อาจารยผูควบคุม 3 คน
- ดูการผลิตกระแสไฟฟาพลังน้ํา
- เวลา ดูงานชวงเปดเทอม 1-2
- ดูงานบริษัทโอกาโมโต
- งบประมาณ 97,000 บาท
- ดูงานบริษัทเบียรไทย 1991

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

97,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 - ดูงานบริษัทแผนเหล็กรีดเย็น อ.บางสะพา บริษัท
/ /
งบดําเนินการ
1
จ.ประจวบคีรีขันธ
82,000 คาใชสอย
- ดูงานบริษัทสหวิริยาอินดัสตรี จํากัด
/ /
- คายานพาหนะ 50,000 บาท
บริษัท
1
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ
- คาอาหารกลางวันนักศึกษา 20,000 บาท
2 - ดูงานบริษัทผลิตไฟฟารวมราชบุรี
/ /
- คาเบี้ยเลี้ยงอาจารย 12,000 บาท
บริษัท
1
- ดูงานโรงไฟฟาเขื่อนศรีนครินทร
/ /
15,000 คาวัสดุ
แหง
1
3 - ดูงานบริษัทโอกาโมโต จ.พระนครศรีอยุธ บริษัท
/ /
- ของที่ระลึก 15,000 บาท
1
- ดูงานบริษัทเบียรไทย 1991
/ /
บริษัท
1
- ดูงานบริษัท บี.เค.เจ จํากัด
/ /
บริษัท
1
อ.เขายอย จ.เพชรบุรี
4 - ดูงานบริษัทเกษมเทรดดิ้ง
/ /
บริษัท
1
- ดูงานบริษัทฟอสจิ้ง
/ /
บริษัท
1
คน
68
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1. แผนงาน
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. งาน/โครงการ พัฒนาคุณภาพบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
550,000 บาท รหัส
3. หนวยงาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส
งบเงินรายได
3-1-0303-2-23
4. ผูรับผิดชอบ ผูชวยศาสตราจารยวันชัย ซันประสิทธิ์
30 กันยายน 2553
สิ้นสุด
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
6. หลักการและเหตุผล
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส ไดจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 4 ป โดยมุงที่จะใหบัณฑิตในสาขาวิชาฯ มีความรู ทักษะ
และประสบการณเพิ่มมากขึ้นในระหวางศึกษา จึงตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีความหลากหลาย เชน การเรียนภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การศึกษาดูงาน การวิจัย
การทําโครงงาน การฝกงาน การบริการทางวิชาการตอทองถิ่น เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหบัณฑิตของสาขาวิชาฯ เปนบัณฑิตที่สมบูรณ ตรงตามเจตนารมณของหลักสูตรตอไป
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัย 1. พัฒนาหลักสูตร
1. จํานวนนักศึกษาในสาขาวิชาฯทั้ง 4
1. บัณฑิตสําเร็จการศึกษาภายในเวลา
2. เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณที่ใชในการเรียนการสอน 2. พัฒนาบุคลากร
ชั้นปไมนอยกวา 100 คน
2. บัณฑิตมีความรู ทักษะ
3. เพื่อจัดหาครุภัณฑ สิ่งอํานวยความสะดวกใหสมบูรณ3. สงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
2. คณาจารยในสาขาวิชาฯ ไมนอยกวา 4 คน
และประสบการณมากขึ้น
4. เพื่อใหนักศึกษาเกิดประสบการณตรงจากการศึกษาด4. ศึกษาดูงานสถานประกอบการ
3. ศึกษาดูงานไมนอยกวา 2 ครั้ง
3. สาขาวิชาฯ เปนที่ยอมรับมากขึ้น
5. เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางนักศึกษา คณาจารย 5. นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ
4. พัฒนาหลักสูตร 1 หลักสูตร
4. นักศึกษาสนใจเขามาเรียนในสาขา
และสถานประกอบการ
6. การประกันคุณภาพทางวิชาการ
5. นิเทศนักศึกษาไมนอยกวา 20 คน
วิชาฯ เพิ่มมากขึ้น
6. อบรม/สัมมนา ไมนอยกวา 10 ครั้ง
6. เพื่อนําความรูทางทฤษฎีลงสูการปฏิบัติอยางเปนรูปแ7. การบริการทางวิชาการแกทองถิ่น
7. เพื่อพัฒนาบุคลากรของสาขาวิชาฯดานตนเอง/วิชาก 8. พัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชาฯสูสากล
8. เพื่อสนับสนุนสงเสริมการคิดสรางนวัตกรรมระหวา 9. แนะแนวศึกษาตอ
10. การวิจัยและพัฒนา
นักศึกษากับอาจารย

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม

167

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
ประสงค
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1. พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย
/ / /
งบดําเนินการ
หลักสูตร
1
เทาทันเทคโนโลยี
15,000 คาวัสดุ :
- คาวัสดุไฟฟาและคอมพิวเตอร 5,000 บาท
- คาวัสดุสํานักงานเปนเงิน 5,000 บาท
- คาจางพิมพเอกสารหลักสูตร เปนเงิน 5,000 บาท
2. จัดหาวัสดุ / อุปกรณอยางทั่วถึง
/ / / / / / / / / / / /
150,000 คาวัสดุ :
รายการ
150
และเพียงพอ
- คาวัสดุไฟฟาและคอมพิวเตอร 100,000 บาท
- คาวัสดุสํานักงานเปนเงิน 50,000 บาท
30,000 คาใชสอย :
- คาเบี้ยเลี้ยงคณาจารย เปนเงิน 10,000 บาท
- คายานพาหนะเปนเงิน 20,000 บาท
4. ศึกษาดูงานแหลงเรียนรูสถาน
/
/
/
30,000 คาวัสดุ :
ครั้ง
3
- คาวัสดุสํานักงานเปนเงิน 15,000 บาท
ประกอบการจริง
- คาจางพิมพเอกสาร เปนเงิน 3,000 บาท
- คาของที่ระลึก เปนเงิน 12,000 บาท
40,000 คาใชสอย :
- คาเบี้ยเลี้ยง เปนเงิน 5,000 บาท
- คายานพาหนะ เปนเงิน 20,000 บาท
- คาที่พักเปนเงิน 15,000 บาท
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บริการทางวิชาการตอทองถิ่น
ชุมชนเพื่อถายทอดเทคโนโลยี

พัฒนาบุคลากรดานวิชาการมุงสู
ความเปนเลิศ

พัฒนาสงเสริมการคิดสราง
นวัตกรรมใหมทางเทคโนโลยี

6.

7.

8.

วัตถุ
ประสงค
รายละเอียดกิจกรรม
ขอที่
5. นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพเพื่อเรียนรูประสบการณ
จริง

งาน

คน

ครั้ง

คน

หนวยนับ

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
/ / /
4,000 คาวัสดุ :
20
- คาวัสดุสํานักงาน เปนเงิน 2,000 บาท
- คาจางพิมพเอกสาร เปนเงิน 2,000 บาท
16,000 คาใชสอย :
- คาเบี้ยเลี้ยง เปนเงิน 5,000 บาท
- คายานพาหนะ เปนเงิน 8,000 บาท
- คาที่พักเปนเงิน 3,000 บาท
/
32,000 คาวัสดุ :
1
- คาวัสดุสํานักงาน เปนเงิน 12,000 บาท
- คาจางพิมพเอกสาร เปนเงิน 4,000 บาท
- คาวัสดุไฟฟาและคอมพิวเตอร 16,000 บาท
8,000 คาตอบแทน :
- คาวิทยากร เปนเงิน 8,000 บาท
/ / / / / / / / / / / /
50,000 คาใชสอย :
5
- คาเบี้ยเลี้ยง เปนเงิน 20,000 บาท
- คาที่พัก เปนเงิน 15,000 บาท
- คายานพาหนะ เปนเงิน 15,000 บาท
/ / / / / / / / / / / /
52,000 คาวัสดุ :
1
- คาวัสดุไฟฟาและคอมพิวเตอร 52,000 บาท
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วัตถุ
ประสงค
รายละเอียดกิจกรรม
ขอที่
3. จัดหาครุภัณฑพัฒนาการเรียน
การสอนอยางมีประสิทธิภาพ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

รายการ

หนวยนับ

550,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
/ /
งบลงทุน
3
123,000 คาครุภัณฑ :
- เครื่องถายทอดสัญญาณทึบแสง (Visualizer)
1 เครื่อง 30,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท
- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร จํานวน 2 เครื่อง
เครื่องละ 32,000 บาท เปนเงิน 64,000 บาท
- เครื่องโปรแกรมไอซีจํานวน 1 เครื่อง
เครื่องละ 29,000 บาท เปนเงิน 29,000 บาท
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. งาน/โครงการ จัดการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
222,000 บาท รหัส
สขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3-1-0304-2-24
4. ผูรับผิดชอบ นายอภิรัตน วงศศุภชาติ
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
สงเสริมสนับสนุนการดําเนินการจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ใหมีความเปนเลิศในวิชาชีพ
เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษามีความสามารถทางวิชาการและปฏิบัติไดตามมาตรฐานอุดมศึกษาไทย มีคุณธรรม และจริยธรรม โดยการจัดหาวัสดุอุปกรณ พัฒนาศักยภาพบุคลากร
จัดกิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริการวิชาการแกนักศึกษา โดยมุงพัฒนาสอดคลองกับปรัชญาและพันธกิจของมหาวิทยาลัย
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
1. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริหารงาน1. มีวัสดุอุปกรณสนับสนุนการจัดการเรียนการ 1. บัณฑิตมีความรูและทักษะวิชาชีพชั้นสูง
2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยและสอดคลอง
2. จัดการเรียนการสอนดานวิศวกรรมซอฟตแวร สอนไมนอยกวา 10 รายวิชา
สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น
กับความตองการของทองถิ่นและตลาดแรงงาน 3. พัฒนาหลักสูตร
2. มีหลักสูตรที่ไดรับการพัฒนาและปรับปรุง
ตลาดแรงงานและสถานประกอบการ
3. เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ 4. ประกันคุณภาพ
3. มีเอกสารรายงานประจําป
2. มีผลการดําเนินการของสาขาวิชาเผยแพร
สาขาวิชาเพื่อรองรับการตรวจประเมินภายใน
5. แนะแนวการศึกษา
4. มีเอกสารประเมินตนเอง
ตอสาธารณะ
4. เพื่อประชาสัมพันธสาขาวิชา
6. จัดอบรมทางวิชาการแกนักศึกษา/บุคลากรสาขาวิช 5. มีนักศึกษาใหม 30 คน
3. หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับ
5.เพื่อเพิ่มพูนความรูและพัฒนาศักยภาพ นักศึกษา 7. จัดสัมมนาแนวทางการทํางานในสถานประกอบกา6. มีการจัดอบรมทางวิชาการดานวิศวกรรม
ความตองการของทองถิ่นและตลาดแรงงาน
และอาจารยโดยมีกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอ ดานวิศวกรรมซอฟตแวร
ซอฟตแวร อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
4. ผูเขารวมไดรับความรูจากการอบรมสัมมนา
การวิจัย บริการวิชาการในรูปแบบตาง ๆ เพื่อใหบัณฑิ 8. จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแกนักศึกษา
7. มีการจัดสัมมนาแนวทางการทํางานในสถาน และสามารถนําไปประยุกตใชงานจริงได
มีคุณสมบัติที่พึงประสงคตามมาตรฐานอุดมศึกษา 9.จัดการศึกษาวิจัยในทองถิ่นดานวิศวกรรมซอฟตแว ประกอบการดานวิศวกรรมซอฟตแวร อยางนอย 5. ผูเขารวมสามารถเชื่อมโยงความรูทางทฤษฎี
และสถานประกอบการ สามารถประกอบอาชีพได
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
ในหองเรียนกับการหางานจริงภายหลังจาก
สําเร็จการศึกษาได

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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กิจกรรม

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
ประสงค
ต.ค พ.ย ธ.ค
ขอที่
1. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
รายการ
3
/ / /
2. จัดการเรียนการสอนดานวิศวกรรม
ซอฟตแวร
-นํานักศึกษาศึกษาดูงานสถานประกอบ
/ /
ครั้ง
2
การและนิทรรศการตาง ๆ
-งานฝกประสบการณวิชาชีพนักศึกษา
รายการ
1
/ /
3. พัฒนาหลักสูตร
หลักสูตร
1
4. ประกันคุณภาพการศึกษา
/ / /
รายการ
1
5. แนะแนวการศึกษา
/ /
รายการ
1

วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
6. ผูเขารวมมีความรูความเขาใจในคุณธรรม
จริยธรรมที่จําเปนในการดําเนินชีวิต
และนําไปใชในชีวิตประจําวันได
7. นักศึกษาสามารถตระหนักถึงปญหาที่มี
ในทองถิ่นเขาใจแนวทางแกปญหา และนําไป
ประยุกตใชได

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
พ.ศ. 2553
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
/ / / / / / / / /
งบดําเนินการ
50,000 คาตอบแทน
- วิทยากรพัฒนาหลักสูตร 10,000 บาท
/ /
- คาตอบแทนวิทยากร UML 10,000 บาท
- คาตอบแทนวิทยากรสัมมนา 20,000 บาท
/ /
- วิทยากรอบรมคุณธรรมฯ 10,000 บาท
/ / / / /
82,000 คาใชสอย
/ / / / / / / / /
- คาซอมแซมครุภัณฑ 12,000 บาท
/ /
- คายานพาหนะศึกษาดูงาน 20,000 บาท
- คาเบี้ยเลี้ยง ยานพาหนะและที่พัก 15,000 บาท

ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
8. มีการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกนักศึกษา
อยางนอย 1 ครั้ง
9. มีโจทยปญหาวิจัยในทองถิ่นดานวิศวกรรม
ซอฟตแวร อยางนอย 3 เรื่อง
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วัตถุ
ประสงค
ขอที่

6. จัดอบรม สัมมนาทางวิชาการแกนักศึกษา
และบุคลากรสาขาวิชา
-จัดอบรมการใช UML ในการออกแบบระบ
-จัดสัมมนาแนวทางการทํางานในสถาน
ประกอบการดานวิศวกรรมซอฟตแวร
7. จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกนักศึกษา
8. จัดศึกษาปญหาวิจัยในทองถิ่นดาน
วิศวกรรมซอฟตแวร

รายละเอียดกิจกรรม

1
1

ครั้ง
ภาคเรียน

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

1
2

ครั้ง
ครั้ง
/

/
/
/
/
/

/

/

/

/

คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)

222,000

- คายานพาหนะแนะแนว 5,000 บาท
- คายานพาหนะ ที่พักอบรม UML 2,000 บาท
- คาอาหารวาง UML 3,000 บาท
- คาอาหารวาง ที่พัก พาหนะการสัมมนา
10,000 บาท
- คาอาหารวางและยานพาหนะอบรมคุณธรรม
จริยธรรม 5,000 บาท
- คายานพาหนะศึกษาปญหาวิจัย 10,000 บาท
90,000 คาวัสดุ
- วัสดุฝกประสบการณ 5,000 บาท
- เอกสารและวัสดุพัฒนาหลักสูตร 5,000 บาท
- คาวัสดุและเอกสารประกันคุณภาพ 15,000 บ.
- คาวัสดุสํานักงานและคอมพิวเตอร
25,000 บาท
- คาวัสดุเอกสารศึกษาปญหาวิจัย 10,000 บาท
- คาวัสดุแนะแนว 5,000 บาท
- คาเอกสารและวัสดุอบรม UML 15,000 บาท
- คาเอกสารประกอบสัมมนา 10,000 บาท

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
พ.ศ. 2553
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
งบประมาณ
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

173

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. งาน/โครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรมสําหรับนักศึกษา
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
15,000 บาท รหัส
งานกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3-1-0301-2-25
4. ผูรับผิดชอบ นางสาวเกศินี มรนนท
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการนําหลักพุทธศาสนามาใชในชีวิตประจําวัน ทางคณะฯ จึงไดจัดใหมีโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
สําหรับนักศึกษาขึ้น เพื่อที่นักศึกษาจะไดรับสิ่งที่เปนประโยชนในหลักธรรมนั้นๆ และนํามาใชกับชีวิตประจําวัน เพื่อปรับปรุงใหดีข้นึ เปนการผอนคลายจิตใจ และเปนการ
ฝกสมาธิ เพื่อที่จะไดสามารถนําไปใชในการเรียนได
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1.เพื่อสนับสนุนงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมหลัก : ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1. จํานวนนักศึกษาในคณะฯไมนอยกวา 100 คน 1. มีกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒธรรม
และสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
กิจกรรมรอง :
2. คณาจารยและเจาหนาที่ในคณะฯ ไมนอยกวา และมีนักศึกษาและผูเขารวมกิจกรรมเปน
2.เพื่อจัดหาวัสดุ / อุปกรณ ในการดําเนินโครงการ พัฒนาบุคลากร และประกันคุณภาพ
10 คน
ไปตามเกณฑของตัวชี้วัดตามมาฐานคุณภาพ
ของคณะฯ ใหมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมสนับสนุน :
การศึกษา
สนับสนุนสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2.สามารถดําเนินโครงการอยางสําเร็จลุลวง
และมีประสิทธิภาพ เปนที่ยอมรับมากขึ้น

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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1.

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

จัดซื้อวัสดุ

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

15,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
/ / /
งบดําเนินการ
รายงาน
20
2,000 คาวัสดุ :
- วัสดุสําหรับจัดกิจรรม 1,500 บาท
- คาจางพิมพรายงานประจําป 500 บาท
13,000 คาใชสอย :
- คายานพาหนะเปนเงิน 3,000 บาท
- คาอาหารสําหรับนักศึกษา 10,000 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. งาน/โครงการ สืบทอดประเพณีลอยกระทง
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
6,000 บาท รหัส
งานกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3-1-0301-2-26
4. ผูรับผิดชอบ นางสาวเกศินี มรนนท
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
การลอยกระทงในปจจุบัน ยังคงรักษารูปแบบเดิมไวตามสมควร เมื่อถึงวันเพ็ญพระจันทรเต็มดวงในเดือน 12 ชาวบานจะจัดเตรียมทํากระทงจากวัสดุที่หางายตามธรรมชาติ เชนหยวกกลวย
และดอกบัวนํามาประดิษฐเปนกระทงสวยงาม ปกธูปเทียนและดอกไมเครื่องสักการบูชา กอนทําการลอยในแมน้ําก็จะอธิษฐานในสิ่งที่มุงหวังพรอมขอขมาตอพระแมคงคา อีกทั้งเปนการแสดง
ความคารวะขออภัยที่ไดลงอาบหรือปลอยปฏิกูลลงน้ํา ไมวาจะโดยตั้งใจหรือไมก็ตามรวมทั้งเปนการบูชาเทพเจาตลอดจนรอยพระพุทธบาท พระเจดียจุฬามณี ตามคติความเชื่อ
ดังนั้นคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงขออนุรักษทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทงอันดีงามนี้สืบตอไป จึงรวมกันจัดทํากระทงในวันดังกลาวขึ้นเพื่อใหคณะครูอาจารย
บุคลากรเจาหนาที่ นักศึกษาไดมีโอกาสทํากิจกรรมรวมกันเปนการสานสมานฉันทสามัคคี และระลึกถึงคุณของแมนน้ําและเปนพุทธบูชา
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1.เพื่อสนับสนุนงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมหลัก : ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1. จํานวนนักศึกษาในคณะฯไมนอยกวา 20 คน 1. มีกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒธรรม
และสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
กิจกรรมรอง :
2. คณาจารยและเจาหนาที่ในคณะฯ ไมนอยกวา และมีนักศึกษาและผูเขารวมกิจกรรมเปน
2.เพื่อจัดหาวัสดุ / อุปกรณ ในการดําเนินโครงการ พัฒนาบุคลากร และประกันคุณภาพ
10 คน
ไปตามเกณฑของตัวชี้วัดตามมาฐานคุณภาพ
ของคณะฯ ใหมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมสนับสนุน :
การศึกษา
สนับสนุนสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2.สามารถดําเนินโครงการอยางสําเร็จลุลวง
และมีประสิทธิภาพ เปนที่ยอมรับมากขึ้น

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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1.

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

จัดซื้อวัสดุ

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

6,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
/
งบดําเนินการ
รายการ
10
1,000 คาวัสดุ :
- คาจางพิมพรายงานประจําป 750 บาท
- คาวัสดุทํากระทง 250 บาท
5,000 คาใชสอย :
- คาเชาชุดไทย 3,500 บาท
- คาจางแตงหนานางนพมาศ 1,500 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. งาน/โครงการ สืบทอดประเพณีแหเทียนพรรษา
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
6,000 บาท รหัส
งานกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3-1-0301-2-27
4. ผูรับผิดชอบ นางสาวเกศินี มรนนท
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
การแหเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา เปนประเพณีวันเขาพรรษา ของชาวพุทธ ที่ไดกระทําตอเนื่องกันมาแตพุทธกาล โดยมีวัตถุประสงค เพื่อถวายเปน
พุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา แกพุทธศาสนิกชน โดยสืบเนื่องกอนถึงวันเขาพรรษา 1 วันจะจัดใหมีการฉลองตนเทียนกลางคืน พอรุงเชาเปนวันเขาพรรษาจึงทําการแหตน
เทียนพรรษาไปถวายวัดตางๆ อานิสงฆของการหลอเทียนพรรษาหรือถวายเทียนพรรษาแกพระภิกษุสงฆ ถือกันวาจะทําใหเปนผูมีปญญาดีเจริญกาวหนา
ดังนั้นคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงขออนุรักษทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามสืบทอดตอไป ใหคณะครู อาจารย บุคลากร เจาหนาที่ นักศึกษา ไดมีโอกาส
รวมทําบุญรวมกันเปนการสรางสัมพันธภาพที่ดี และระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยและเปนพุทธบูชา
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1.เพื่อสนับสนุนงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมหลัก : ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1. จํานวนนักศึกษาในคณะฯไมนอยกวา 100 คน 1. มีกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒธรรม
และสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
กิจกรรมรอง :
2. คณาจารยและเจาหนาที่ในคณะฯ ไมนอยกวา และมีนักศึกษาและผูเขารวมกิจกรรมเปน
2.เพื่อจัดหาวัสดุ / อุปกรณ ในการดําเนินโครงการ พัฒนาบุคลากร และประกันคุณภาพ
10 คน
ไปตามเกณฑของตัวชี้วัดตามมาฐานคุณภาพ
ของคณะฯ ใหมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมสนับสนุน :
การศึกษา
สนับสนุนสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2.สามารถดําเนินโครงการอยางสําเร็จลุลวง
และมีประสิทธิภาพ เปนที่ยอมรับมากขึ้น

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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1.

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

จัดซื้อวัสดุ

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

6,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
/
งบดําเนินการ
รายการ
10
3,000 คาวัสดุ :
- คาสังฆทาน 2,500 บาท
- คาตนเทียนพรรษา 500 บาท
3,000 คาใชสอย :
- คายานพาหนะเปนเงิน 2,000 บาท
- คาจางจัดแตงตนเทียน 1,000 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
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ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1. แผนงาน
ผลผลิต ผลงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2. งาน/โครงการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
18,000 บาท รหัส
สขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3-3-0304-2-28
4. ผูรับผิดชอบ นายภาคย พราหมณแกว
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวรจัดกิจกรรมเพื่อใหผูสําเร็จการศึกษามีความสามารถทางวิชาการและปฏิบัติไดมาตรฐานอุดมศึกษาไทย มีคุณธรรม และจริยธรรม
เปนที่ยอมรับของสังคม สามารถแกปญหาของตนและทองถิ่นได โดยมุงพัฒนาสอดคลองกับปรัชญาและพันธกิจของมหาวิทยาลัย
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
1. จัดสงนักศึกษาของสาขาวิชาเขาเรียนพุทธศาสนาวั 1. นักศึกษาของสาขาวิชาเขาเรียนพุทธศาสนาวัน 1.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัด
บัณฑิตของสาขาวิชา
อาทิตยและเขาสอบธรรมศึกษาสนามหลวง
อาทิตย 100% และสามารถสอบผานธรรมศึกษา กิจกรรมการสงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2. จัดสงนักศึกษาเขารวมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสน สนามหลวง 60 %
อยูในระดับปานกลาง-มาก
และวันสําคัญทางสถาบันพระมหากษัตริย กับคณะ2. นักศึกษาของสาขาวิชาเขารวมกิจกรรมวันสําคัญ 2.นักศึกษาไดรับความรูจากกิจกรรมและ
สงฆจังหวัดเพชรบุรี
ทางศาสนาและวันสําคัญสถาบัน
สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
พระมหากษัตริย 6 ครั้ง
3. นักศึกษาที่สอบผานธรรมศึกษาไดรับ
มูลคาเพิ่มของชีวิต
4. นักศึกษาเกิดความจงรักภักดีตอสถาบันพระ
มหากษัตริยและเกิดความกตัญูรูคุณบิดามารดา

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

18,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1. จัดสงนักศึกษาของสาขาวิชาเขาเรียน
/ / / /
งบดําเนินการ
รายการ
1
พุทธศาสนาวันอาทิตยและเขาสอบ
16,000 คาใชสอย
ธรรมศึกษาสนามหลวง
- คายานพาหนะเขารวมสอบธรรมศึกษา 10 วัน
2. จัดสงนักศึกษาเขารวมกิจกรรมวัน
เปนเงิน 10,000 บาท
ครั้ง
6
สําคัญทางศาสนา และวันสําคัญทาง
- คายานพานหนะเขารวมโครงการ 6 ครั้ง
สถาบันพระมหากษัตริย กับคณะ
เปนเงิน 6,000 บาท
สงฆจังหวัดเพชรบุรี
2,000 คาวัสดุ
-วันมาฆบูชา
/
- คารวมจัดพุมเงิน 2,000 บาท
ครั้ง
1
-วันอาสาฬหบูชา
/
ครั้ง
1
-วันเขาพรรษา
/
ครั้ง
1
-วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
/
ครั้ง
1
พระนางเจาพระบรมราชินีนาถ
-วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
/
ครั้ง
1
สมเด็จพระเจาอยูหัว
-เทศนมหาชาติคณะสงฆจังหวัด
/
ครั้ง
1
เพชรบุรี
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ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
1. ระดับประสิทธิภาพการเรียนการสอน
2. ระดับความสําเร็จของบัณฑิตศึกษา

6-1-0308-2-29

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

190,200

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
งบประมาณ
พ.ศ. 2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 - 2 - จัดหาครุภัณฑ
/ / / / / / / / / / / /
งบลงทุน
รายการ
5
190,200 คาครุภัณฑ
- เครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องฉายทึบแสง
190,200 บาท

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. งาน/โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนบัณฑิตศึกษา
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
190,200 บาท รหัส
บัณฑิตศึกษาคณะเทคโนดลยีอุตสาหกรรม
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
4. ผูรับผิดชอบ บัณฑิตศึกษาคณะเทคโนดลยีอุตสาหกรรม
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
เพื่อใหการปฏิบัติงานประจําของสาขาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพ
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได กิจกรรมหลัก จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร 1. จํานวนครุภัณฑ
2. เพื่อนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชกับบัณฑิตศึกษา
2. จํานวนสื่อการเรียนการสอน

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. งาน/โครงการ อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ (ปลูกปาตามแนวพระราชดําริ)
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
10,000 บาท รหัส
งานกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
6-1-0301-2-30
4. ผูรับผิดชอบ นางสาวเกศินี มรนนท
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปญหาภาวะโลกรอนเปนปญหาที่เราทุกคนตองรีบกันชวยกันแกไข ในฐานะที่คณะเทคโนโลยีอุตฯจัดการศึกษาสายวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ได
เล็งเห็นถึงความสําคัญในเรื่องนี้ ทางคณะฯ จึงจัดทําโครงการที่สามารถปลูกจิตสํานึกใหนิสิตรูคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและตระหนักถึงความสําคัญของปญหาภาวะโลก
รอน ปลูกจิตสํานึกดานความสามัคคี ความอดทน และการตอบแทนบุญคุณแผนดิน ดังนั้นคณะไดจัดทําโครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหแกนักศึกษาของคณะ ซึ่ง
กิจกรรมที่จะดําเนินการไดแก การออกบําเพ็ญประโยชนดวยการไปปลูกปาตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. จํานวนนักศึกษาในคณะฯไมนอยกวา 100 คน 1. มีกิจกรรมดานบริการวิชาการและมีนักศึกษา
1.สนับสนุนการดําเนินงานเพื่อบริการวิชาการ และ กิจกรรมหลัก : บริการวิชาการ
การถายทอดเทคโนโลยีสูทองถิ่นและชุมชน
กิจกรรมรอง :
2. บุคลากรในคณะฯ ไมนอยกวา 10 คน
และผูเขารวมกิจกรรมเปนไปตามเกณฑของ
2.เพื่อจัดหาวัสดุ / อุปกรณ ในการดําเนินโครงการ 1.บริการวิชาการ
ตัวชี้วัดตามมาฐานคุณภาพการศึกษา
ของคณะฯใหมีประสิทธิภาพ
2.ประกันคุณภาพ
2. คณะสามารถใหบริการและถายทอด
3.พัฒนาบุคคลากร
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับความตองการของ
กิจกรรมสนับสนุน : สนับสนุนสงเสริมการ
ทองถิ่นและชุมชนเพื่อเปนไปเพื่อการยกระดับ
บริการวิชาการและบริหารงานทั่วไป
คุณภาพชีวิตของคนในทุกถิ่นอยางเหมาะสม
3. สามารถดําเนินโครงการอยางสําเร็จลุลวง
และมีประสิทธิภาพ เปนที่ยอมรับมากขึ้น

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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1.

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

จัดซื้อวัสดุ

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

10,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
งบดําเนินการ
/ / / / /
รายการ
20
1,500 คาวัสดุ :
- วัสดุสําหรับจัดกิจรรม 1,000 บาท
- คาจางพิมพรายงานประจําป 500 บาท
8,500 คาใชสอย :
- คายานพาหนะเปนเงิน 3,000 บาท
- คาจางทําอาหารสําหรับนักศึกษา 5,500 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน

184

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. งาน/โครงการ งานประกันคุณภาพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
20,000 บาท รหัส
งานกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
6-1-0301-2-31
4. ผูรับผิดชอบ นางนพวรรณ ปรียานนท
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีปรัชญามุงมั่นผลิตบัณฑิตเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตรใหมีคุณภาพ คุณธรรม นําเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาทองถิ่น หลังจากที่
นักศึกษาไดสําเร็จการศึกษาเปนที่เรียบรอยแลวนั้น บัณฑิตจบใหมบางทานอาจยังไมไดประกอบอาชีพ ในการนี้ทางคณะฯ จึงไดจัดตั้งโครงการที่บริการขอมูลขาวสารในเรื่อง
ตางๆ ใหกับบัณฑิตทุกทานเปนระยะเวลา 1 ป เพื่อเปนขอมูลใหกับบัณฑิตจบใหม ในการติดตอกับมหาวิทยาลัย รวมไปถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับตําแหนงวางงาน
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อสรางความรู/ความเขาใจในเรื่อง
กิจกรรมหลัก
1. มีบุคลากรในคณะเขารวมจํานวน
บุคลากรในคณะเขาใจในระบบงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาใหบุคลากร
1. บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ไมนอยกวา 30 คน
ประกันคุณภาพมากขึ้น
ในคณะรับทราบและสามรถนําไปสูการ
กิจกรรมรอง
ปฏิบัติได
1. พัฒนาบุคลากร
2. ประกันคุณภาพ
กิจกรรมสนับสนุน
1. บริหารงานทั่วไป

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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1.

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณเพื่อใชในโครงการ

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

20,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
/ / / /
งบดําเนินการ
รายการ
20
7,400 คาวัสดุ :
- คาวัสดุ 5,400 บาท
- คาจางทําเอกสาร 2,000 บาท
7,200 คาตอบแทน
- คาวิทยากร 3 ชม. x 1,200 x 2 คน 7,200 บาท
5,400 คาใชสอย :
- คาอาหาร 30 คนๆ ละ 100 บาท 3,000 บาท
- คาอาหารวาง 30 × 40 × 2 2,400 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน

186

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. งาน/โครงการ พัฒนางานประกันคุณภาพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
10,000 บาท รหัส
งานกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
6-1-0301-2-32
4. ผูรับผิดชอบ นางสาวเกศินี มรนนท
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
ฝายวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของงานประกันคุณภาพ จึงจัดอบรมเรื่องงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเปนการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องของงานประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้เพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตอง และเปนแนวทางเดียวกัน
อันกอใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาในระดับคณะ ใหกับนักศึกษาและคณาจารยภายในคณะฯ
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1.เพื่อสนับสนุนงานดานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 1.พัฒนาหลักสูตร
1. จํานวนนักศึกษาไมนอยกวา 100 คน
1. มีกิจกรรมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
และสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
2.พัฒนาบุคลากร
2. บุคลากรในคณะฯ ไมนอยกวา 10 คน
และมีนักศึกษาและผูเขารวมกิจกรรม
2.เพื่อจัดหาวัสดุ / อุปกรณ ในการดําเนินโครงการ 3.สงเสริมกิจการนักศึกษา
เปนไปตามเกณฑของตัวชี้วัดตามมาฐาน
ของคณะฯ ใหมีประสิทธิภาพ
4.บริการวิทยาการ
คุณภาพการศึกษา
5.ประกันคุณภาพ
2. ดําเนินโครงการสําเร็จและมีประสิทธิภาพ
ทําใหคณะฯเปนที่ยอมรับมากขึ้น
3. มีผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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1.

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

จัดซื้อวัสดุ

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

10,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
/ / / /
งบดําเนินการ
รายการ
10
4,300 คาวัสดุ :
- คาจัดทําเอกสารสําหรับนักศึกษา 3,800 บาท
- คาเอกสารรายงานสรุปผล 500 บาท
1,000 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 1,000 บาท
4,700 คาใชสอย
- คาเครื่องเสียง 1,000 บาท
- คาอาหารวางสําหรับนักศึกษา 3,700 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๘,๔๕๙,๐๐๐ บาท

189

บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ บริหารงานสํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
1,975,510 บาท รหัส
สํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1-1-0401-1-01
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.พูลสวัสดิ์ มุมบานเซา
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ สวนที่สงเสริมการศึกษาที่สําคัญทําใหการจัดการศึกษาดําเนินไปอยางมีประสิทธาภาพไดแก การจัดซื้อวัสดุ (กระดาษ วัสดุสํานักงานอื่นๆ) คาใชสอย (คาซอมแอร
เครื่องโรเนียว เครื่องถายเอกสาร ปรับปรุงซอมอาคาร สถานที่) และสาธารณูปโภค เพื่อการศึกษา
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อจัดซื้อวัสดุการศึกษาและสํานักงาน
กิจกรรมสนับสนุน : สนับสนุนการจัดการศึกษา
2. ปรับปรุง ซอมแซมครุภัณฑและสถานที่
กิจกรรมยอย :
1. ทําแผนการจัดซื้อวัสดุ
1. การเรียนการสอนมีความคลองตัว
1. การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
2. จัดซื่อ
3. ปรับปรุง ซอมแซมครุภัณฑ และสถานที่

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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จัดซื้อวัสดุ

ซอมแซมครุภัณฑ

ปรับปรุงสถานที่

2

3

รายละเอียดกิจกรรม

1

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

12

12

12

/

/

/

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ครั้ง

ครั้ง

ครั้ง

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)

1,975,510

งบดําเนินงาน
1,888,600 คาวัสดุ
- คาวัสดุสํานักงานและวัสดุ 1,888,600 บาท
86,910 คาใชสอย
- ซอมครุภัณฑ เชน คอมฯ เครื่องถายเอกสาร
เครื่องโรเนียมโปรเจคเตอร เปนเงิน 50,000 บาท
- คาปรับปรุง ซอมแซม สถานที่ เชน
ซอมหองเรียน ปรับปรุงหองเรียน
ภูมิทัศน เปนเงิน 36,910 บาท

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
งบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน

191

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
40,000 บาท รหัส
สํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1-1-0401-2-02
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.ดร.สริตา บัวเขียว
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
ฐานความคิดในการสรางหลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ดังนั้นหลักสูตรจึงตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหสอดคลอง เพื่อความมีประสิทธิภาพของหลักสูตร
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. หลักสูตรจํานวน 5 หลักสูตรไดรับการปรับปรุง กิจกรรมสนับสนุน : พัฒนาหลักสูตรภายในคณะ
2. หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคลองกับสภาพ
กิจกรรมยอย :
ในปจจุบัน
1. หลักสูตรจํานวน 5 หลักสูตรไดรับการพัฒนา

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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1

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

40,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
หลักสูตร
5
/ / /
งบดําเนินงาน
10,000 คาใชสอย
- คาเบี้ยเลี้ยงที่พักและยานพาหนะ
10,000 บาท
30,000 คาวัสดุ
- คาวัสดุการศึกษาและวัสดุสํานักงาน
30,000 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน

193

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ สนับสนุนทุนเรียนดีกิจกรรมเดน
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
100,000 บาท รหัส
สํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1-1-0401-2-03
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.ดร.พิมพระวี โรจนรุงสัตย
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
จากการสํารวจผลการเรียนของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พบวามีนักศึกษาสวนหนึ่งที่มีผลการเรียนดีอยางนาพอใจ ซึ่งผลการเรียนดีเปนผลอันเนื่องจากความสนใจ
ความขยันหมั่นเพียร อีกทั้งมีนักศึกษาที่ทํากิจกรรมเดนเพื่อเปนการตอบแทนและเปนการใหกําลังใจในความตั้งใจศึกษาหาความรูรวมทํากิจกรรม และเปนแบบอยางที่ดีตอนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงไดจัดสรรทุนสนับสนุนนักศึกษาที่เรียนดีกิจกรรมเดนขึ้น
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อเปนการใหกําลังใจในความตั้งใจ
กิจกรรมสนับสนุน :
ศึกษาหาความรู และรวมกิจกรรมในมหาวิทยาลัย กิจกรรมยอย :
2. เพื่อเปนการสรางแบบอยางที่ดีใหแกนักศึกษา
1. ทุนสําหรับนักศึกษาเรียนดี 10 ทุน
1. นักศึกษาไดทุนเรียนดี 10 ทุน
1. นักศึกษาเรียนดีกิจกรรมเดน เปนแบบอยาง
ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2. ทุนสําหรับนักศึกษากิจกรรมเดน 10 ทุน
2. นักศึกษาไดทุนกิจกรรมเดน 10 ทุน
ที่ดีใหแกนักศึกษารุนตอไป
3. เพื่อเปนการชวยเหลือในการจัดซื้อวัสดุที่จําเปน
ในการศึกษา
4. เพื่อเปนการเปดโอกาสบริการวิชาการ
แกผูสนใจทั่วไป

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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1

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

- มอมทุนนักศึกษาเรียนดี
- มอบทุนนักศึกษากิจกรรมเดน

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

100,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
/
งบดําเนินงาน
ทุน
10
/
100,000 คาใชสอย
ทุน
10
- ทุนนักศึกษาเรียนดี 10 ทุน x 5,000 บาท
เปนเงิน 50,000 บาท
- ทุนนักศึกษากิจกรรมเดน10ทุน x 5,000บาท
เปนเงิน 50,000 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน

195

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ พัฒนานักศึกษาดานทักษะภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร และความพรอมกอนฝกประสงบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
90,000 บาท รหัส
สํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1-1-0401-2-04
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.ดร.สริตา บัวเขียว
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
การฝกประสบการณวิชาชีพ มีความคลายคลึงเปนอยางมากกับการออกไปประกอบอาชีพจริงๆ ดังนั้นนักศึกษาควรไดรับการเตรียมความพรอมทั้งดานความรู ทักษะความสามารถพิเศษ และทักษะสังคม
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อใหนักศึกษามีความสามารถดาน
กิจกรรมสนับสนุน :
ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
กิจกรรมยอย :
2.เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความสามารถ
1. อบรมภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอรและงานสารบรรณ1. นักศึกษาชั้นปที่ 3 และ 4 ที่ตองออกฝก
1. นักศึกษาชั้นปที่ 3 และ 4 ที่ตองออกฝก
ดานคอมพิวเตอรเพื่อการทํางาน
ใหกับนักศึกษา
ประสบการณวิชาชีพ ผานการอบรม
ประสบการณวิชาชีพ มีความรู ความเขาใจ
3. เพื่อใหนักศึกษามีความรูดานงานสาร
คอมพิวเตอร ภาษาอังกฤษ และงานสารบรรณ และความสามารถในดานภาษาอังกฤษ
บรรณในการทํางาน
คนละ 3 กิจกรรม
คอมพิวเตอรและงานสารบรรณ
ที่ระดับ 3.5

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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1

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

จัดอบรมภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร
และงานสารบรรณ ใหกับนักศึกษา

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

90,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
คน
100
/
/
/
งบดําเนินงาน
60,000 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 60,000 บาท
10,000 คาใชสอย
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 10,000 บาท
20,000 คาวัสดุ
- คาเอกสารประกอบการอบรม 10,000 บาท
- คาวัสดุสํานักงาน 10,000 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน

197

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ พัฒนาศักยภาพงานกิจการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
30,000 บาท รหัส
สํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1-1-0401-2-05
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.ดร.พิมพระวี โรจนรุงสัตย
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษานั้น จําเปนตองพัฒนานักศึกษาใหมีความรูทางวิชาการ ฝกประสบการณทางวิชาชีพ การสรางทักษะในสวนตางๆ ตลอดจนการ
พัฒนาบุคลิกภาพ ดังนั้นจึงควรจัดโครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในทุกๆ ดาน เพื่อใหนักศึกษาเปนบัณฑิตที่มีลักษณะที่พึงประสงคของทองถิ่นและสังคม รวมทั้งเปนการเนนถึงอัตลักษณ
ความเปนเลิศใหสอดคลองกับแนวทางของมหาวิทยาลัย
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค กิจกรรมสนับสนุน :
โดยสงเสริมการจัดอบรมทักษะเสริมความรู
กิจกรรมยอย :
ทางวิชาการ วิชาชีพและพัฒนาบุคลิกภาพ
1. จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
1. พัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพื่อนําไปใชในการ 1. นักศึกษามีศักยภาพจากการรวมกิจกรรมนอก
หรือ กิจกรรมที่เกี่ยวของ
2. สนับสนุนกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาคณะอยาง ปฏิบัติงาน
หองเรียน กอเกิดการพัฒนาโดยภาพรวมของ
2. ประสานงานรวมกับสโมสรนักศึกษา
ตอเนื่อง
2. สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาและสโมสรนักศึกษานักศึกษาคณะฯ
คณะอยางตอเนื่อง
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2. นักศึกษารวมกิจกรรมที่มีประโยชนตอตนเอง
และชุมชน

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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1

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

30,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
- จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ
/
งบดําเนินงาน
ครั้ง
1
- ดําเนินงานกิจกรรมรวมกับสโมสรคณะ
/ / / / / / / / / / / /
10,000 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร เปนเงิน 10,000 บาท
20,000 คาวัสดุ
- คาวัสดุการศึกษา เปนเงิน 20,000 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน

199

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ ปจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
70,000 บาท รหัส
สํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1-1-0401-2-06
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.ดร.พิมพระวี โรจนรุงสัตย
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
การจัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศใหนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนการเตรียมใหนักศึกษามีความพรอมที่จะนําความรูความสามารถในสาขาวิชาที่ไดศึกษาทั้งทางดานทฤษฎีและปฏิบัติ
ตลอดหลักสูตรไปประกอบอาชีพและดํารงชีวิตในสังคมได การจัดปจฉิมนิเทศจึงเปนกิจกรรมหนึ่งที่เปนประโยชนชวยเสริมสรางความเขาใจ และความมั่นในใหแกนักศึกษาที่จะจบการศึกษาไดนําไปใช
ภายหลังจบการศึกษา อีกทั้งเปนการบริการทางวิชาการใหแกศิษยเกาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และผูที่สนใจเขารับฟงการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิเพื่อประโยชนในการนําไป
ประกอบอาชีพและปฏิบัติหนาที่ตอไป
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1.เพื่อใหนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรฯชั้นปที่ 4 ที่ กิจกรรมสนับสนุน :
จะจบการศึกษาไดมีความเขาใจมั่นใจในการใชความรู กิจกรรมยอย :
ความสามารถในการไปประกอบอาชีพ และตํารงชีวิต 1. จัดปจฉิมนิเทศนักศึกษากอนสําเร็จการศึกษา
1. นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ศิษยเกาและผูที่
1. ประโยชนแกนักศึกษา ศิษยเกา และผูที่
ในสังคม
2. ประชาสัมพันธใหศิษยเกาเขารวมงานปจฉิมนิเทศ สนใจเขารับฟงจํานวน 500 คน
สนใจนําความรูจากการปจฉิมนิเทศไปใช
2. เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวาง
เพื่อทราบขอมูลที่มีประโยชน
2. นักศึกษาชั้นปที่ 4 ไดรับทุนจํานวน 12 ทุน
ในการสมัครงานและการทํางาน
นักศึกษากับอาจารยในคณะมนุษย ฯ
3. บริการวิชาการขอมูลตลาดแรงงานและ
2. นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจและเปนแบบ
3. เพื่อสรางเครือขายศิษยเกาใหกลับ
การเตรียมตัวสมัครงานแกผูที่สนใจทั่วไป
อยางที่ดีใหแกรุนนอง
มารับบริการทางวิชาการจากคณะ ฯ
4. มอบทุนนักศึกษาตัวอยางแกนักศึกษาชั้นปที่ 4
4. เพื่อเปนการเปดโอกาสบริการวิชาการ
สาขาวิชาละ 1 ทุน จํานวน 12 สาขาวิชา
แกผูสนใจทั่วไป

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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1

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

- ดําเนินการประชาสัมพันธ
- จัดปจฉิมนิเทศนักศึกษา
- มอบทุนนักศึกษา

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

70,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
งบดําเนินงาน
/ / /
ครั้ง
3
/ /
32,000 คาใชสอย
ครั้ง
1
/
- คาอาหารวางและอาหารกลางวัน
ทุน
12
เปนเงิน 15,000 บาท
- มอบทุนนักศึกษา 12 ทุน x 1,000
เปนเงิน 12,000 บาท
- คาของที่ระลึกเปนเงิน 5,000 บาท
38,000 คาวัสดุ
- วัสดุสํานักงาน เปนเงิน 38,000 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
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ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1. แผนงาน
ผลผลิต ผลงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2. งาน/โครงการ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคมงบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
20,000 บาท รหัส
สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1-3-0417-2-07
4. ผูรับผิดชอบ นางสาวญาวิณีย รักพาณิชย
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคม มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีบุคลิกภาพที่ดี เปนคนที่มีคุณธรรม จริยธรรมเหมาะสมที่จะเปนนักพัฒนาสังคม และเปนแบบอยางที่ดีใหแกสังคม
ดังนั้นการจัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ จึงเปนการสงเสริมใหนักศึกษาไดตระหนักความสําคัญของการเปนนักพัฒนาที่ดีและสามารถดูแลบุคลิกภาพของตนเอง เพื่อใหสามารถเปนแบบอยางที่ดีแก
ประชาชนและสังคมตอไป
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1.เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจใน
กิจกรรมหลัก
1. นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคมทุกชั้นปเขารวม 1.นักศึกษาไดเรียนรูคุณธรรม จริยธรรมและ
การพัฒนาบุคลิกภาพ (ผลลัพธ)
1.กิจกรรมใหนักศึกษาทุกชั้นปเขาคายอบรมบุคลิกภากิจกรรม รอยละ 70
ไดรับการพัฒนาบุคลิกภาพของการเปน
2.เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพใหนักศึกษาเปน
นอกสถานที่ เปนระยะเวลา 3 วัน
นักศึกษาที่ดีและนักพัฒนาสังคมที่ดี
นักศึกษาที่ดีและนักพัฒนาที่ดีมีคุณธรรม
2.เชิญวิทยากรบรรยายดานคุณธรรม การพัฒนา
2.เปนการเตรียมพรอมรองรับการประกัน
จริยธรรม ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค(ผลลัพธ) บุคลิกภาพ การทํางานเปนหมูคณะ
คุณภาพโดยเฉพาะโครงการกิจการทางดาน
3.เพื่อจัดกิจกรรมในการฝกอบรมใหนัก
และการทําตนเองใหเปนประโยชน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ศึกษามีบุคลิกภาพที่ดีและมีวินัยในตนเอง (ผลผลิต) กิจกรรมรอง
4.เพื่อปองกันและแกไขดานบุคลิกภาพ
1.พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและบุคลิกภาพที่ดีของ
นักศึกษา (ผลผลิต)
นักศึกษา
5.เพื่อฝกการทํางานเปนหมูคณะและทํา
2.ประกันคุณภาพ
ตนเองใหเปนประโยชนตอสังคม (ผลลัพธ)
กิจกรรมสนับสนุน
1.คุณภาพของสาขาวิชาและการเรียนการสอน

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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วัตถุ
ประสงค
ขอที่

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

20,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
1 จัดอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีโดยมีวิทย คน
/ / / / / /
งบดําเนินการ
100
มาบรรยายและฝกอบรมเชิงปฏิบัติ
5,000 คาตอบแทน
2 เนนการฝกอบรมทางดานคุณธรรม จริยธรร คน
100
/ / / / / /
- คาวิทยากร จํานวน 2 คน x 3 วัน 5,000 บาท
โดยใหนักศึกษาไดเรียนรูหลักธรรม
15,000 คาใชสอย
และฝกควบคุมกาย วาจา ใจ
- คาอาหาร+อาหารวาง
3 กิจกรรม เนนฝกนักศึกษาปฏิบัติตนใหมี
คน
100
/ / / / / /
- คาอาหาร 3 มื้อ x 100 คน x 3 วัน 15,000 บาท
ระเบียบวินัย เชน การตรงตอเวลา การรับ
ประทานอาหาร การนอน ฯลฯ
4 กิจกรรม เนนการอบรมเพื่อให
คน
100
/ / / / / /
เรียนรูวาบุคลิกภาพที่ดีและไมดี
เปนอยางไร
5 กิจกรรม จัดกิจกรรมโดยการ
คน
100
/ / / / / /
แบงกลุมใหเขาฐานฝกการเรียน
รูในการทํางานเปนทีมและทํา
ประโยชนใหกับสวนรวม

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ ศึกษาดูงานการพัฒนาสังคมของนักศึกษา
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
38,000 บาท รหัส
สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1-1-0417-2-08
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.กอบกุล วิศิษฎสรศักดิ์
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
คุณภาพของบัณฑิต คือ คุณภาพของมหาวิทยาลัย เพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคมซึ่งเปนสาขาใหมจึงเปนเรื่องสําคัญประการหนึ่ง นอกจากนี้ยังเปด
โอกาสใหนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคมไดศึกษาและเปลี่ยนเรียนรู ประกอบการการไดสังเกต วิเคราะหกระบวนการการทํางานดานการพัฒนาสังคมโดยวิธีการที่หลากหลายจากประสบการณตรงและสถานที่
จริง จึงจําเปนตองจัดใหมีโครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคมขึ้น
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1.เพื่อใหนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคมไดเกิดการ กิจกรรมหลัก :
1. มีการนํานักศึกษา 120 คนออกไปศึกษาดูงาน 1. นักศึกษา 120 คน ในสาขาวิชาพัฒนาสังคม
เรียนรูและประสบการณงานทางดานพัฒนาสังคม 1. การจัดการเรียนการสอนทางดานสังคมศาสตร ทางดานการพัฒนาสังคม 1 โครงการ
และสังคมไดเกิดการแลกเปลี่ยนองคความรู
2.เพื่อใหนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคมมีความรูที่ กิจกรรมรอง :
ทางดานพัฒนาสังคม
หลากหลายจากประสบการณตรงและสถานที่จริง 1. พัฒนานักศึกษาทางดานวิชาการ
2. พัฒนาหลักสูตร
กิจกรรมเสริม :
1. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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1,2

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

38,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
1. นํานักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคม
/ / / / / / / / / / / /
งบดําเนินการ
คน
120
ไปศึกษาดูงาน
30,900 คาใขสอย
2. จัดกิจกรรมรวมกับสถานที่ศึกษาดูงาน
- คาเชารถ 3คัน 27,000 บาท
3. สรุปองคความรูงานทางดานพัฒนาสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ 2,700 บาท
- คาคาของที่ระลึก 1,200 บาท
3,600 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 3,600 บาท
3,500 คาวัสดุ
- คาเอกสาร 3,500 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน

205

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ พัฒนาและสงเสริมคุณภาพนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
70,000 บาท รหัส
สาขาวิชานิติศาสตร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1-1-0410-2-09
4. ผูรับผิดชอบ อาจารยศิรินทร อินทรวิชะ
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
หนาที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คือการสรางบัณฑิตที่มีคุณภาพใหกับสังคม ซึ่งบัณฑิตที่มีคุณภาพนั้นยอมเกิดจากการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ ดังนั้นเพื่อใหสําเร็จ
ซึ่งหนาที่แลว สาขาวิชานิติศาสตรจึงจําเปนตองจัดใหมีกิจกรรมที่เหมาะสมสําหรับนักศึกษาเพื่อเสริมสรางทักษะทางการศึกษากฎหมาย
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อใหนักศึกษามีความรูความสามารถ และทักษะ 1. ทัศนศึกษาประกอบการศึกษาวิชาสิทธิมนุษยชน 1. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมทัศนศึกษา
1. ผลการเรียนของนักศึกษาในวิชาสิทธิมนุษยชน
ตลอดจนคุณลักษณะอันพึงประสงคสําหรับการเรียน 2. การจัดกิจกรรมสอนเสริมความรู
2. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมสอนเสริม 2. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ในสาขาวิชานิติศาสตร
3. การจัดกิจกรรมฝกทักษะการวาความจากผูทรงคุณว3. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
การประเมินความรูภายหลังเขารวมกิจกรรม
2. เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูและประสบการณ 4. การจัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษาโดยนักศึกษาเปน 4. จํานวนโครงการที่นักศึกษาเสนอ
3. ผลการเรียนของนักศึกษาในวิชาวาความ
3. เพื่อใหนักศึกษาไดเปดโลกทัศนดวยการทัศนศึกษา ผูเสนอโครงการ
5. จํานวนนักศึกษาที่ผาน E-learning
และศาลจําลอง
ที่เกี่ยวของหลักวิชาที่เรียน
5. การจัดกิจกรรมเสริมสรางกระบวนการเรียนรู ของกรมทรัพยสินทางปญญา
4. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
4. เพื่อใหนักศึกษามีเปาหมายสําหรับการประกอบอาชีดานทรัพยสินทางปญญา

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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1,2,3,4

1,2,3,4

1,2,4

1,2,4

1,3

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

70,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
การจัดทัศนศึกษาประกอบการ
/ / /
งบดําเนินงาน
ครั้ง
1
ศึกษาวิชาสิทธิมนุษยชน
14,400 คาตอบแทน
การจัดกิจกรรมสอนเสริมความรู
/ / / / / /
- คาตอบแทนวิทยากร 14,400 บาท
ครั้ง
2
- ดานกฎหมายมหาชน
/ / / /
47,630 คาใชสอย
ครั้ง
1
- ดานกฎหมายเอกชน
/ / / / / /
- คาเชารถ 30,000 บาท
ครั้ง
1
การจัดกิจกรรมฝกทักษะการ
/ / / / / /
- คาอาหารและเครื่องดื่ม 12,000 บาท
ครั้ง
1
วาความจากผูทรงคุณวุฒิ
- คาเบี้ยเลี้ยง 630 บาท
การจัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษาโดยนักศึกษ โครงการ
1
/ / / / / / / / / / / /
- คาประกันอุบัติเหตุ เดินทาง 2,500 บาท
เปนผูเสนอโครงการ
- คาของที่ระลึก 2,500 บาท
การจัดกิจกรรมเสริมสรางกระบวนการเรียน โครงการ
1
/ / / / / / / / / / / /
7,970 คาวัสดุ
ดานทรัพยสินทางปญญา
- คาจางทําเอกสาร 5,000 บาท
- วัสดุสํานักงาน 2,970 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
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บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ ศึกษาดูงานองคกรเอกชนที่ผลิตการแสดง (สยามนิรมิตร)
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
20,000 บาท รหัส
สาขาวิชานาฏยการแสดง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1-1-0413-2-10
4. ผูรับผิดชอบ อาจารยรัฐศาสตร จั่นเจริญ
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
สาขาวิชานาฏยการแสดงไดใหความสําคัญตอการพัฒนาองคกรและบุคลากร คณาจารยและนักศึกษา เพื่อสงเสริมใหบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ และประสบการณวิชาชีพ
ที่จะนํามาสูการพัฒนาใหเกิดวิสัยทัศน ในการเรียนของนักศึกษาและการทํางานของคณาจารยใหมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล เพื่อเปาหมายในความกาวหนาขององคกร จึงเห็นสมควรจัดทําโครงการ
ศึกษาดูงานองคกรเอกชนที่ผลิตการแสดง (สยามนิรมิตร) เพื่อจะไดนําองคความรูที่ไดรับทางดานการบริหาร การจัดการทางดานการแสดงทั้งเบื้องหนาและเบื้องหลังมาพัฒนาทักษะวิชาชีพขององคกรตอไป
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อพัฒนาคณาจารย นักศึกษา ใหไดรับองคความรู 1. ขออนุมัติโครงการศึกษาดูงาน
1. คณาจารย และนักศึกษา ใหไดรับองคความรู 1. นําองคความรูดานตางๆ ที่ไดรับมาพัฒนา
ที่ทันตอทิศทางการพัฒนาตอวงการนาฏศิลป
2. ประชุมวางแผน สิ่งที่จะไปศึกษาและไดรับ
ที่ทันตอทิศทางการพัฒนาทางนาฏศิลป
การเรียนการสอนทางดานนาฏศิลป
2. เพื่อใหไดรับประสบการณ นํามาปรับและพัฒนา จากการศึกษาดูงาน
2. คณาจารย และนักศึกษา ไดรับและแลก
2. นําประสบการณที่ไดาพัฒนากระบวนการ
กระบวนการเรียน และการทํางานของตนเอง
3. เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ องคกรเอกชนที่ผลิต เปลี่ยนประสบการณ ทางดานนาฏศิลป
ทางดานนาฏศิลปใหมีความทันสมัยตอสังคม
และเพิ่มเทคนิคที่เกี่ยวของกับงานนาฏศิลป
การแสดง (สยามนิรมิตร)
ปจจุบัน
3. เพื่อใหคณาจารย และนักศึกษาไดมีการพัฒนาตนเอ 4. จัดทํารายงานสิ่งที่ไดรับจากการไปศึกษาดูงาน
ตลอดจนการเพิ่มศักยภาพในการทํางาน
5. สรุปผลและประเมินโครงการ

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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4

3

1
2

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

ขออนุมัติโครง
ประชุมวางแผน สิ่งที่จะไปศึกษา
และความรูไดรับจากการศึกษาดูงาน
เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ องคกรเอกชน
ที่ผลิตการแสดง (สยามนิรมิตร)
จัดทํารายงานสิ่งที่ไดรับจากการไปศึกษา
ดูงาน

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

20,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
/
งบดําเนินงาน
คน
16
/
20,000 คาใชสอย
- คาเขาชมการแสดงพรอมอาหารมื้อเย็น
1,250 บ. จํานวน 16 คน เปนเงิน 20,000 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ ศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
15,000 บาท รหัส
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1-1-0405-2-11
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.พูลสวัสดิ์ มุมบานเซา
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ศึกษาความรูทางศิลปะและการออกแบบเพื่อใหเกิดความคิดสรางสรรคและการออกแบบ การศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอยางเดียวไมเพียงพอ การเรียนรูจาก
โลกภายนอกก็มีความสําคัญไมยิ่งหยอนกัน การไดเห็นสภาพแวดลอมทางดานศิลปะและการออกแบบในโลกภายนอกปจจุบันเปนการสรางประสบการณทางการเห็นและความรูที่สําคัญ เปนความรูที่เกิดจาก
ประสบการณตรง ซึ่งจะเปนประโยชนในการที่จะบูรณาการความรูจากประสบการณและความรูภายในหองเรียน เพื่อนํามาพัฒนาสรางสรรคกระบวนการเรียนรูทางศิลปะและการออกแบบใหกาวหนาตอไป
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อใหนักศึกษามีประสบการณดาน
นํานักศึกษาทุกชั้นป ศึกษาดูงานดานศิลปะและการ นักศึกษาจํานวน 80 คน ไดมีประสบการณในการ นักศึกษาสามารถทํางานศิลปะและ
งานศิลปะและการออกแบบ
ออกแบบ
ศึกษาดูงานดานศิลปะและการออกแบบ
การออกแบบที่ทันสมัยตรงตอรูปแบบ
2. เพื่อเปนการกระตุนในความคิดสราง
ในสมัยปจจุบัน
สรรคงานออกแบบ
3. เพื่อประสิทธิภาพดานการเรียนการ
สอนศิลปะและการออกแบบ

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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3

1
2

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

หาขอมูลของแหลงที่จะศึกษาดูงาน
ประชุมชี้แจงการศึกษาดูงาน
ใหนักศึกษาทราบถึงความ
สําคัญและแหลงที่จะดูงาน
ศึกษาดูงาน

รายละเอียดกิจกรรม

1

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ครั้ง

/

15,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
/ /
งบดําเนินงาน
ครั้ง
2-3
/
15,000 คาใชสอย
ครั้ง
1
คาพาหนะ 15,000 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน

211

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
95,000 บาท รหัส
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1-1-0409-2-12
4. ผูรับผิดชอบ อาจารยอนุรักษ สิงหชัย
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
การเรียนการสอนของสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนไดมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนตลอดจนหลักสูตร โดยอาศัยกิจกรรมตางๆ เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจของ
นักศึกษามีการพัฒนาบุคลิกภาพ เสริมสรางคุณนิสัยที่ดีสําหรับนักศึกษา และการเปนนักพัฒนาที่ดี มีการฝกทักษะกิจกรรมตางๆ มีประสบการณตรงดานกระบวนการจัดการในงานการพัฒนาชุมชน
จากกิจกรรมการศึกษาดูงาน ตลอดจนมีการเตรียมพรอมการเขาสูตลาดแรงงานของนักศึกษา ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษาไดนําความรู ความเขาใจ และประสบการณที่ไดรับมาใชใหเกิดประโยชนกับการ
เรียน การสอน การทํางาน การดําเนินชีวิตของตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1.เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจ
1.พัฒนาบุคลิกภาพใหนักศึกษาใหมของสาขา
1.จํานวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรมรอยละ 80
1.นักศึกษารูจักปฏิบัติตนเปนนักศึกษาที่ดี
กระบวนการเรียนการสอนของสาขาวิชา
2.จัดการศึกษาดูงานดานการพัฒนาชุมชน
2.รอยละนักศึกษา รอยละ 80 ไดศึกษาดูงาน
2.นักศึกษาไดรับประสบการณตรงจาก
และปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสม
3.จัดอบรมการใชคอมพิวเตอรใหนักศึกษา
3.นักศึกษา 40 คนไดรับการอบรม
การศึกษาดูงาน
2.เพื่อใหนักศึกษาฝกทักษะการบริหาร
4.จัดปจฉิมนิเทศใหนักศึกษา
4.นักศึกษาชั้นปที่ 4 ไดรับความรู ความเขาใจ
3.นักศึกษาไดนําความรูไปใชในการเรียนและ
จัดการดานการพัฒนาชุมชน
5.จัดอบรมภาษาอังกฤษดานการพัฒนาชุมชนให เพื่อเตรียมทักษะความพรอมในการเขาสูตลาด
การทํางาน
3.เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ
นักศึกษา
แรงงานคอมพิวเตอร จํานวน 3 โปรแกรม
4.ไดแรงงานที่มีคุณภาพตามความตองการของ
ในเทคนิควิธี กระบวนการ และการ
5. นักศึกษารอยละ 80 มีความรูภาษาอังกฤษดาน ตลาดแรงงาน
บริหารจัดการดานการพัฒนาชุมชนโดย
การพัฒนาชุมชน
5.ไดนําเอาทักษะภาษาอังกฤษไปใชในการ
อาศัยประสบการณตรง
ทํางานและชีวิตประจําวัน
4. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสราง
คุณนิสัยที่จําเปนสําหรับนักศึกษาในการ

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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1
2
3
4
5

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต

ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

95,000

ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ปฐมนิเทศและพัฒนาบุคลิกภาพ
/ /
งบดําเนินการ
100
การจัดการศึกษาดูงาน
/ / /
10,500 คาตอบแทน
80
การอบรมการใชคอมพิวเตอร
/ /
- คาวิทยากร 10,500
40
คาปจฉิมนิเทศ
/ /
76,000 คาใชสอย
40
การอบรมภาษาอังกฤษดานการพัฒนาชุมชน
/ /
- คาอาหารและอาหารวาง 35,000 บาท
120
- คาเชารถ 41,000 บาท
8,500 คาวัสดุ
- คาเอกสาร 8,500 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน

วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
4. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสราง
คุณนิสัยที่จําเปนสําหรับนักศึกษาในการ
เปนนักการพัฒนา ตลอดจนการอยูรวม
กับผูอื่นในสังคม
5. เพื่อเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษาในการพัฒนาชุมชนแบบบูรณา
การภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดย
เนนการมีสวนรวมของทองถิ่น
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
25,000 บาท รหัส
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1-1-0409-2-13
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.วันทนา กลิ่นงาม
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
การผลิตบัณฑิตในระดับอุดมศึกษา นักศึกษาและคณาจารยในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนจําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางวิชาการ ทั้งโดยการผลิตสื่อการเรียน รวมถึงการ
พัฒนาทักษะทางวิชาการซึ่งจําเปนตองใชวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการดําเนินงาน การจัดสัมมนาเตรียมการพัฒนาหลักสูตร เพื่อเปนการสนับสนุนและบริหารจัดการศึกษาของสาขาวิชาใหเกิดความ
คลองตัวและเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
1.คณาจารยผลิตสื่อในรายวิชาที่รับผิดชอบ
1. ไดสื่อประกอบการเรียนการสอนใน
1. นักศึกษามีความรู ความเขาใจในการเรียน
โดยผลิตสื่อตางๆ
เพื่อคุณภาพการเรียนการสอน
รายวิชาตางๆ
การสอนมากยิ่งขึ้น
2.เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเชิงบูรณา
2.จัดประชุมคณาจารยในสาขาวิชารวมกับหนวยงาน 2. คณาจารยไดบูรณาการการเรียนการสอน
2. ผลิตบัณฑิตไดตรงกับความตองการของ
การทั้งในเชิงวิชาการและการปฏิบัติ
ที่เกี่ยวของ
ทั้งในเชิงวิชาการและการปฏิบัติ
หนวยงาน
3.เพื่อบริหารจัดการงานของสาขาวิชาให
3.จัดเก็บขอมูลตางๆ ของสาขาวิชาอยางเปนระบบ 3. การบริหารจัดการสาขาวิชามีประสิทธิภาพ
3. เปนการเตรียมพรอมรองรับการประกัน
มีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพ
รวมถึงการบริหารจัดการของสาขาวิชาใหมี
มีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ
คุณภาพโดยเฉพาะระบบขอมูลของสาขาวิชา
ประสิทธิภาพ

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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3

1
2

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

25,000

ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
คณาจารยผลิตสื่อในรายวิชาที่สอน
/ / / / / / / /
งบดําเนินการ
เรื่อง
12
จัดประชุมคณาจารยรวมกับหนวยงานที่
/ /
7,200 คาตอบแทน
ครั้ง
1
เกี่ยวของในการใชบัณฑิตของสาขาวิชา
- คาตอบแทนวิทยากร 7,200 บาท
จัดเก็บขอมูลตางๆ ของสาขาวิชาใหเปนระบบ
/ / / / / / / / / / / /
2,400 คาใชสอย
และบริหารจัดการงานตางๆ ของสาขาวิชา
- คาอาหาร 15 คน x 100 บาท เปนเงิน 1,500 บาท
- คาอาหารวาง 15 คน x 2 มื้อ x 30 บาท
เปนเงิน = 900 บาท
15,400 คาวัสดุ
- คาวัสดุการศึกษา 9,400
- คาจางทําเอกสาร 6,000 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
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ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1. แผนงาน
ผลผลิต ผลงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2. งาน/โครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม ใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 1
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
35,000 บาท รหัส
สาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยว
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1-3-0404-2-14
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.ดร.พิมพระวี โรจนรุงสัตย
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
การพัฒนานักศึกษานอกจากจะสงเสริมดานวิชาการแลวควรที่จะสงเสริมดานคุณธรรมจริยธรรมดวย เนื่องจากเปนสิ่งสําคัญโดยเฉพาะในยุคปจจุบันที่ประเทศชาติตองการผูที่มีความรู
คูคุณธรรม มาพัฒนาประเทศตามนโยบายระดับประเทศ จึงเปนพันธกิจที่สําคัญอยางหนึ่งของสาขาวิชาในดานนี้
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม
1. จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมแกนักศึกษาชั้นปที่ 1 1. ไดนักศึกษาที่มีจิตสํานึกในคุณธรรม จริยธรรม ไดประโยชนในระยะยาวเนื่องจากการพัฒนา
จริยธรรมนอกจากความรู
ในชวงเดือนกรกฎาคม
จํานวน 75 คน
คุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษามีผลตอการ
2. เพื่อการบมเพาะจิตสํานึกที่ดีของ
ผลิตบัณฑิตที่เปนคนดีตอสังคม
นักศึกษาอยางตอเนื่อง
3. เพื่อการเตรียมพรอมนักศึกษาชั้น
ปที่ 1 และปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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1-3

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

- เชิญวิทยากร
- จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาชั้นปที่ 1

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

35,000

ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
/
งบดําเนินงาน
คน
2
/
20,000 คาตอบแทน
ครั้ง
1
- คาตอบแทนวิทยากร (เหมาจาย 3 วัน 2 คืน)
และคาเดินทาง 20,000 บาท
15,000 คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน และอาหารวาง 75 คน
คนละ 200 บาท (3 วัน 2 คืน) 15,000 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยว งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
70,000 บาท รหัส
สาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยว
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.ดร.พิมพระวี โรจนรุงสัตย
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
สาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยว มีหนาที่ในการผลิตและพัฒนาบัณฑิตใหมีศักยภาพ ซึ่งสอดคลองยุทธศาสตรทุกระดับ
หองเรียนและปฏิบัติศึกษาทุกสถานที่จริง เพื่อการเตรียมความพรอมเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งดานทฤษฎีและทักษะเพื่อการพัฒนาทองถิ่นและสังคมตอไป
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
1. ฝกปฏิบัติและศึกษานอกสถานที่สําหรับนักศึกษา 1. นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการ
2. เพื่อการเตรียมพรอมนักศึกษากอนการ
แขนงธุรกิจการทองเที่ยว
อุตสาหกรรมทองเที่ยวทุกชั้นปมีคุณภาพ
ฝกประสบการณวิชาชีพ
2. ฝกปฏิบัตินอกสถานที่ทักษะการโรงแรมสําหรับ
3. เพื่อติดตามผลการพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษาแขนงธุรกิจการโรงแรม
นักศึกษาอยางตอเนื่อง
3. ปฐมนิเทศและสัมมนานักศึกษาเตรียมฝก
ประสบการณวิชาชีพและนิเทศนักศึกษา
4. กิจกรรมฝกนักเรียนโดยพี่นักศึกษา (Be Student
Trainers)

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
1. นักศึกษาของสาขาวิชาเปนบัณฑิตที่มี
คุณภาพมีคุณสมบัติตรงตามความตองการของ
ตลาดแรงงาน

ซึ่งศักยภาพของนักศึกษาจะเกิดจากการเรียนใน

1-1-0404-2-15
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1-3

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

- ฝกปฏิบัติของนักศึกษาทองเที่ยว
- ฝกปฏิบัติของนักศึกษา
- ปฐมนิเทศและสัมมนานักศึกษา
- นิเทศนักศึกษาฝกงาน
- กิจกรรมฝกนักเรียนโดยพี่นักศึกษา

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

70,000

ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
/
/
/
งบดําเนินงาน
ครั้ง
3
/
/
60,000 คาใชสอย
ครั้ง
2
ครั้ง
1
/
- คาเชารถทัวร วัด/วัง 40,000 บาท
เดือน
2
/
/
- คาอาหาร 20,000 บาท
ครั้ง
1
/
10,000 คาวัสดุ
- วัสดุฝกทักษะการทองเที่ยว
และการโรงแรม 10,000 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ พัฒนาคุณภาพนักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมดนตรี
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
60,000 บาท รหัส
สาขาวิชาดนตรี
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1-1-0412-2-16
4. ผูรับผิดชอบ นายประโยชน ทางมีศรี
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
สาขาวิชาดนตรีเปดสอนหลักสูตรศิลปกรรมดนตรี (5 ป) โดยไดรับอนุมัติจาก สกว. เรียบรอยแลวมีอาจารยประจํา 3 คน อาจารยปฏิบัติการ 1 คนและอาจารยพิเศษอีก 2 คน สิ่งที่
จําเปนและมีความสําคัญมากคือวัสดุ , อุปกรณรวมถึงครุภัณฑดนตรีที่เปนเครื่องมือสําหรับฝกปฏิบัติทักษะทางดานดนตรีจึงตองพัฒนาใหเพียงพอตอผูสอน
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อสาขาวิชาดนตรีไดพัฒนาการทํางานของบุคลาก1. จัดซื้อวัสดุสํานักงานสาขาวิชาดนตรี
1. มีอุปกรณดนตรีสําหรับการเรียนการสอน
ในสาขาวิชา
2. จัดซื้อวัสดุในการสอนดนตรีไทย
สมบูรณยิ่งขึ้น
2. เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนาทักษะทางดานดนตรีอยาง3. จัดซื้อครุภัณฑดนตรีสากล
มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเปนประโยชนตอสาขาวิชาคณะฯ
และมหาวิทยาลัยในการสงเสริมบัณฑิตใหจบออก
ไปมีงานทําตรงสาขาที่เรียน

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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4

3

2

1

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

60,000

ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
จัดซื้อวัสดุสําหรับใชในงานสาขาวิชาดนตรี
/ / /
งบลงทุน
จําพวก
50,000 คาครุภัณฑ
- ตูเก็บเอกสาร
- คอมพิวเตอร 25,000 บาท
ตู
1
- บอรด
บอรด
1
- ลูกฆอง 8,000 บาท
จัดซื้อวัสดุดนตรีไทย
/ / /
- หนังกลองแขก 8,000 บาท
- ลูกฆอง
ลูก
16
- คียบอรด 9,000 บาท
- ไมระนาดเอกชนิดไมแข็ง
คู
4
งบดําเนินงาน
- หนังกลองแขก
หนา
4
10,000 คาวัสดุ
- หนังเรียดกลองแขก
เสน
2
- ตูเอกเอกสาร 2,200 บาท
จัดซื้อวัสดุดนตรีสากล
/ / /
- บอรด 300 บาท
- ซาวดการด
ตัว
1
- ซาวดการด 3,500 บาท
- ไมโครโฟนบันทึกเสียง
ตัว
1
- ไมคโครโฟนบันทึกเทียง 4,000 บาท
จัดซื้อครุภัณฑดนตรีสากล
/ / /
- คียบอรด
ตัว
1
- คอมพิวเตอร
เครื่อง
1

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ ศึกษาดูงานเสริมการเรียนรูของนักศึกษาจีน
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
250,000 บาท รหัส
สาขาวิชาภาษาไทย
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1-1-0408-2-17
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
การศึกษาในหองเรียนเปนสิ่งที่จําเปนโดยเฉพาะดานทฤษฎี แตในขณะเดียวกันการไดศึกษาจากของจริง หรือสถานที่จริงก็เปนสิ่งที่จะเสริมสรางความรูไดอีกหนทางหนึ่ง และยังทําใหผูเรียนไดเปด
โลกทัศน ฝกการสังเกตไดเปนอยางดี ดังนั้นทางสาขาจึงเห็นวาควรมีการจัดโครงการศึกษาดูงานใหกับนักศึกษาใหไดเกิดกระบวนการเรียนรูที่เหมาะสม
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูจากประสบ
1. จัดกิจกรรรมศึกษาดูงานตามสถานที่ตางๆ
1. นักศึกษาไดศึกษาดูงานตามสถานที่ตางๆ และ 1. นักศึกษานําความรูที่ไดจากการศึกษาดูงาน
การณจริง
1.1 ศึกษาดูงานจังหวัดอยุธยา สุโขทัย และเชียงให เก็บความรูสูการนําไปใช
ไปใชในการเรียนรู และประชาสัมพันธ
2. เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูการดําเนิน
1.2 ศึกษาดูงานจังหวัดภูเก็ต กระบี่ สุราษฎรธานี 2. นักศึกษาไดรูจักสถานที่ เห็นสังคม
ตอผูอื่นได
ชีวิตสังคม วัฒนธรรมของแตละสถานที่
วัฒนธรรมและเกิดความเขาใจ
3. เพื่อใหนักศึกษานําความรูที่ไดมาใช
3. นักศึกษาสามารถเปรียบเทียบสังคม
ประโยชนในการเรียนรู
การดําเนินชีวิตในแตละทองถิ่นได

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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1

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน
1. ดูงานจังหวัดทางภาคเหนือ
อยุธยา สุโขทัย เชียงใหม
2. ดูงานจังหวัดภาคใต เชน
ภูเก็ต กระบี่ สุราษฎร

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

250,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
/ / / / /
งบดําเนินการ
คน
300
250,000 คาใชสอย
- คาเชารถ (ภาคเหนือ) 11,000x2 x5
เปนเงิน 110,000 บาท
- คาเชารถ (ภาคใต) 11,000x2x5
เปนเงิน 110,000 บาท
- คาเบี้ยเลี้ยงอาจารย 6 x210 x5
เปนเงิน 6,300 บาท
- คาบัตรเขาชมสถานที่ 4,500 บาท
- คาที่พักอาจารย 6 x 800 x 4
เปนเงิน 19,200 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน

223

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ ปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศนักศึกษาจากประเทศจีน
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
100,000 บาท รหัส
สาขาวิชาภาษาไทย
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1-1-0408-2-18
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
นักศึกษาตางชาติเมื่อเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จําเปนจะตองมีปฐมนิเทศเพื่อใหเขาใจถึงการศึกษา การดําเนินชีวิตที่ถูกตองเหมาะสมในขณะที่ศึกษา รวมถึงเมื่อศึกษาจบแลวก็
จําเปนตองมีการปจฉิมนิเทศเพื่อใหแนวทางในการทํางานตางๆ ดังนั้นทางสาขาจึงเห็นสมควรจําเปนที่จะจัดโครงการดังกลาวใหกับนักศึกษาตางชาติเพื่อประสิทธิภาพที่ดีในระหวางที่ศึกษา ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อใหความรู และสรางความเขาใจ
1. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
1. นักศึกษาเขาใจแนวทางการศึกษา และการ
1. นักศึกษาดําเนินชีวิตทั้งการเรียนและดานอื่น
ดานการศึกษา และดําเนินชีวิต ณ
2. กิจกรรมปจฉิมนิเทศเมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตรดําเนินชีวิต
ไดอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แกนัก
2. นักศึกษาสามารถเรียนรูในหองเรียนไดอยางมี 2. นักศึกษานําความรูในการปจฉิมนิเทศ
ศึกษาตางชาติ
ประสิทธิภาพ
ไปปรับใชในการหางาน และทํางานตอไป
2. เพื่อใหแนวทางในการทํางานหลัง
3. นักศึกษาสามารถไดงานทําตรงตามสาขาวิชา
ศึกษาจบหลักสูตร
และความสนใจ
3. เพื่อแสดงความยินดีกับนักศึกษา
ที่ศึกษาจบหลักสูตร

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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1

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรมปฐมนิเทศ
- ใหแนวทางดานการเรียน
และการดําเนินชีวิตแกนักศึกษา
- บุคคลที่เกี่ยวของใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับกิจกรรมและความปลอดภัย
2 กิจกรรมปจฉิมนิเทศ
- มอบประกาศนียบัตรแกผู
สําเร็จการศึกษา
- ใหความรู แนวทางในการทํางาน

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

100,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
/ /
งบดําเนินการ
คน
300
78,000 คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน 60x300
เปนเงิน 18,000 บาท
- คาอาหารวาง 35x4 x300 เปนเงิน
คน
300
42,000 บาท
/ / /
- คาอาหารกลางวัน 60x300
เปนเงิน 18,000 บาท
22,000 คาวัสดุ
- คาวัสดุ 22,000 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ เสริมทักษะศิลปวัฒนธรรมใหแกนักศึกษาจีน
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
50,000 บาท รหัส
สาขาวิชาภาษาไทย
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1-1-0408-2-19
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
สาขาวิชาภาษาไทยรับผิดชอบการจัดการเรียนใหนักศึกษาจีน เพื่อเปนการสงเสริมใหนักศึกษามีความรูทางดานภาษาไทยและมีความซาบซึ้งในศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อเห็นคุณคา และชวยนําไป
เผยแพรใหเปนที่รูจักกวางกวางขวางตอไป
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อใหนักศึกษาไดมีความรู และ
1. จัดสอนรําไทยใหแกนักศึกษา
1. นักศึกษาจีนจํานวน 300 คน มีความซาบซึ้ง
1. นักศึกษาจีนจํานวน 300 คน มีความรักใน
ซาบซึ้งในศิลปวัฒนธรรมไทย
2. จัดสอนทําอาหารไทยใหแกนักศึกษา
ในศิลปวัฒนธรรมไทย ในดานรําไทย อาหารไทย มหาวิทยาลัยและสามารถนําความรูดาน
2. นักศึกษาสามารถนําความรูดาน
3. จัดสอนการทํากระทงใบตองและจัดนักศึกษาเขา ทํากระทง และรวมกิจกรรมลอยกระทง
ศิลปวัฒนธรรมใหกวางขวางตอไป
ศิลปวัฒนธรรมไทยไปเผยแพรที่ประ
รวมประกวดนางนพมาศ
เทศจีนและอื่นๆ ใหกวางขวาง
3. เพื่อเสริมทักษะการเรียนวิชาภาษาไทย
ซึ่งเปนจุดเดนที่ทําใหการจัดการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัยแตกตางจาก
สถาบันอื่น

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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1-3

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

เสริมความรูดาน
ศิลปวัฒนธรรม
1. รําไทย
- ฝกซอม
- จัดชุดการแสดงโชวได
2. สอนทําอาหารไทย
- ฝกทําอาหารคาว- หวาน
3. สอนทํากระทงใบตอง
และสงนักศึกษาเขาประกวด
นางนพมาศ

รายละเอียดกิจกรรม

5
6
300
300
3

ชุด
อยาง
คน
ใบ
คน
/

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

300

คน

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)

50,000

งบดําเนินการ
5,400 คาตอบแทน
- วิทยากร 300 x 6 ครั้ง x 3 ชม. เปนเงิน 5,400 บ.
21,300 คาใชสอย 21,300
- คาเชาชุดการแสดง 5 ชุด x 10 คน x 300 บาท
เปนเงิน 15,000 บาท
- คาเชาชุด 3x1,000 เปนเงิน 3,000
- คาแตงหนาทําผม 3x 700 เปนเงิน 2,100 บาท
- คาสมัคร 3x 400 เปนเงิน 1,200 บ.
23,300 คาวัสดุ
- คาวัสดุทําอาหาร 3 ครั้ง x 60 x คน x 100 บาท
เปนเงิน 18,000 บาท
- คาวัสดุทํากระทง 180 ใบ ๆ ละ 29 บาท
เปนเงิน 5,300 บาท

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
งบประมาณแผนดิน
2. งาน/โครงการ สานสัมพันธนักศึกษาไทย - จีน
บาท รหัส
50,000 บาท รหัส
สาขาวิชาภาษาไทย
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1-1-0408-2-20
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
การเรียนรูในดานวิชาการเปนสิ่งจําเปน แตขณะเดียวกันก็ตองรวมทําประโยชนแกตนเองและสังคม ตลอดจนมีปฏิสัมพันธตอบุคคลรอบขางเปนสิ่งที่นักศึกษาควรตองปฏิบัติ เพราะจะไดฝกดานใช
ภาษาและวัฒนธรรมไทยรวมถึงการรูจักรวมมือกับบุคคลอื่นๆ ทางสาขาวิชาจึงเล็งเห็นความสําคัญและตองการจัดตั้งโครงการนี้ขึ้น
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
1. จัดคายอบรมดานคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนา 1. นักศึกษาเขาใจและสามารถปฏิบัติงานไดอยาง นักศึกษาสามารถนําความรูที่ไดไปใชในการ
2. เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีระหวาง
ศักยภาพนักศึกษา
เหมาะสมกับบุคคลตางๆ
ดํารงชีวิตอไป
นักศึกษาไทย - จีน
2. จัดกิจกรรมกลุมสัมพันธและนันทนาการ
2. นักศึกษาไทยและจีนมีความสัมพันธที่ดีตอกัน
3. เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูการใชชีวิต
รวมกับผูอื่น

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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2

1

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

จัดคายอบรมดานคุณธรรม
จริยธรรม และพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา
จัดกิจกรรมกลุมสัมพันธและ
นันทนาการ

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

50,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
/ / / / / / /
งบดําเนินการ
คน
200
5,000 คาตอบแทน
- คาวิทยากร 5,000 บาท
คน
200
/ / / / / / /
30,000 คาใชสอย
- คาหองประชุม 1,000 บาท
- คาอาหาร 200 x 60 x 1 เปนเงิน 12,000 บาท
- คาอาหารวาง 200 x 30 x 2 เปนเงิน 12,000 บาท
- คายานพาหนะ 5,000 บาท
15,000 คาวัสดุ
- คาวัสดุ 15,000 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

20,000

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1. แผนงาน
ผลผลิต ผลงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2. งาน/โครงการ พัฒนาจริยธรรมนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
20,000 บาท รหัส
สาขาวิชาภาษาไทย
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1-3-0408-2-21
4. ผูรับผิดชอบ อาจารยแสนประเสริฐ ปานเนียม
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
คุณธรรมจริยธรรมเปนลักษณะอันพึงประสงคของบัณฑิตที่มีคุณภาพ การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาจริยธรรม นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย เปนอีกวิธีหนึ่งที่จะชวยทําใหนักศึกษาเปนผูมีคุณธรรม การ
เสียสละและเปนประชากรที่ดีของสังคม เมื่อจบการศึกษาไปแลว
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา (การเสียสล1. พัฒนาแหลงเรียนรูสาธารณะภายในทองถิ่น
1. แหลงเรียนรูสาธารณะในทองถิ่น
- ความงดงามและเปนระเบียบเรียบรอยของ
2. ใหนักศึกษารูจักและปรับตัวเขากับชุมชนทองถิ่นได2. นักศึกษาทํากิจกรรมรวมกับชุมชน
ไดรับการพัฒนา
แหลงเรียนรูทองถิ่น
2. นักศึกษาเขาใจและปรับตัวเขากับชุมชน
- นักศึกษามีสัมพันธที่ดีกับบุคคลรอบขาง
8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
ประสงค
งบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ขอที่
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
1 เพื่อพัฒนาคุณธรรม
/ /
งบดําเนินการ
คน
50
จริยธรรมแกนักศึกษา
9,000 คาใชสอย
2 เพื่อใหนักศึกษารูจักและปรับ
คน
50
/ /
- คาอาหาร 50x60x3 เปนเงิน 9,000 บาท
ตัวเขากับชุมชนในทองถิ่น
11,000 คาวัสดุ
- คาวัสดุอุปกรณ เปน 11,000 บาท

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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บริการและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ศิลปะการฟงอยางลึกซึ้ง (Deep Listening)" เพื่อพัฒนางบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
25,000 บาท รหัส
สาขาวิชาภาษาไทย
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1-1-0408-2-22
4. ผูรับผิดชอบ ดร.พวงเพ็ญ สวางใจ
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
การฟงอยางลึกซึ้ง มีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับภาวะผูนํา เปนการเปดประตูสูการเรียนรูภายในตน ถาไดมีกระบวนการฝกอยางแทจริง จะสงผลใหผูผานกระบวนการฝกเกิดสัมฤทธิ์ใน 3 ระดับ คือ
ประสิทธิภาพในเบื้องตน ประโยชนในทามกลางและประโยชนในที่สุด ซึ่งจะเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับนักศึกษา ดังนั้นสาขาวิชาภาษาไทยจึงจัดการอบรมเรื่อง ศิลปะการฟงอยางลึกซึ้งตามเหตุผลนี้
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อใหนักศึกษาพัฒนาประสิทธิภาพในการสื่อสาร 1. กิจกรรมหลัก
1. นักศึกษามีการพัฒนาประสิทธิภาพ
1. นักศึกษานําความรูที่ไดไปพัฒนาตน
2. เพื่อใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูและมีทักษะในการ แผนงานบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ในการสื่อสาร
และนําไปใชในชีวิตประจําวัน
จับใจความ มีความเขาใจอยางลึกซึ้ง มีบุคลิกภาพที่สงบ
งามและเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึงประสงค
3. เพื่อใหนักศึกษามีเจตคติที่ดีตอการเรียนวิชาภาษาไทย

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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1
2

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

ฟงการบรรยายของวิทยากร
ฝกปฏิบัติการฟงอยางลึกซึ้ง
และทําแบบฝกหัดพรอมนํา
เสนอผลงาน

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

25,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
/
งบดําเนินการ
คน
250
/
3,600 คาตอบแทน
คน
250
- วิทยาการ 600 x 6 เปนเงิน 3,600 บาท
17,500 คาใชสอย
- คาอาหารวาง 35x2x250 เปนเงิน17,500 บาท
3,900 คาวัสดุ
- คาวัสดุ 2,750 บาท
- คาน้ํามันวิทยากร เปนเงิน 1,150 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
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วิจัย
1. แผนงาน
ผลผลิต ผลงานการวิจัยและสรางองคความรู
2. งาน/โครงการ ยุววิจัยคติชนวิทยา
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
10,000 บาท รหัส
สาขาวิชาภาษาไทย
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1-4-0408-2-23
4. ผูรับผิดชอบ อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
คติชนวิทยาเปนการศึกษาเรื่องราวและความเชื่อของกลุมชน การจะศึกษาศาสตรแขนงนี้ไดอยางลึกซึ้งนั้นจําเปนอยางยิ่งที่จะลงพื้นที่เพื่อศึกษาขอมูล และตั้งวัตถุประสงคการศึกษาเพื่อเปนแนวทาง
ในการวิจัยตอไป การนํานักศึกษาลงพื้นที่สํารวจขอมูลและศึกษาขอมูลที่มีผูจัดการไวแลวเปนแนวทางหนึ่งที่จะทําใหการเรียนการสอนประสบความสําเร็จ
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. นักศึกษาไดศึกษาแนวทางในการทํา
1. จัดการบรรยาย การศึกษาคติชนวิทยาโดยวิทยากร 1. นักศึกษาเขาใจแนวทางการทําวิจัยทางคติชน - นักศึกษาสามารถทําวิจัยทางคติชนวิทยาได
วิจัยทางคติชนวิทยา
พิเศษ
วิทยา
- นักศึกษามีประเด็นคติชนการศึกษาวิจัย
2. นักศึกษาไดลงพื้นที่เพื่อศึกษาประเด็น
2. นํานักศึกษาออกสํารวจและทัศนศึกษาแหลงขอมูล 2. นักศึกษาไดลงพื้นที่สํารวจประเด็นการศึกษา
ปญหาสําหรับกําหนดหัวขอวิจัย
คติชนในทองถิ่นตางๆ
ที่นาสนใจ

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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2

1

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

นักศึกษาไดศึกษาแนวทางใน
การทําวิจัยทางคติชนวิทยา
นักศึกษาไดลงพื้นที่เพื่อศึกษา
ประเด็นปญหาสําหรับกําหนด
หัวขอวิจัย

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

10,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
/ / /
งบดําเนินการ
คน
20
6,000 คาตอบแทน
/ / /
- คาวิทยากร (1x1,200x5) ปนเงิน6,000 บาท
คน
20
4,000 คาใชสอย
- ยานพาหนะ 4,000 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
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บริการวิชาการ
1. แผนงาน
ผลผลิต ผลงานการใหบริการวิชาการ
2. งาน/โครงการ วันเด็กแหงชาติ ประจําปพุทธศักราช 2553
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
15,000 บาท รหัส
สาขาวิชาภาษาไทย
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1-2-0408-2-24
4. ผูรับผิดชอบ อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
เยาวชนในทองถิ่นทุรกันดารขาดโอกาสดานการศึกษาและดํารงชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในทองถิ่น ซึ่งมีหนาที่ในการสรางโอกาสทางการศึกษาแกประชาชน
การจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติในโรงเรียนซึ่งตั้งอยูในที่ทุรกันดารจะชวยสงเสริมใหเยาวชนเหลานั้นไดรับโอกาสทางการศึกษาและมีทักษะ ตลอดจนคุณลักษณะทางจริยธรรมอันพึงประสงคตอสังคมตอไป
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อสรางโอกาสทางการศึกษาและ
แขงขันทักษะวิชาการ นันทนาการ เลี้ยงอาหารกลาง เยาวชนไดรับโอกาสทางการศึกษาและพัฒนา
เยาวชนในถิ่นทุรกันดารไดรับแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตแกเยาวชน
วัน มอบของขวัญ เปนพี่เลี้ยงกลุม จัดกิจกรรมทาง คุณภาพชีวิต
ศึกษาและพัฒนาชีวิต
2. เพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม
วิชาการ นันทนาการแกนักเรียน จัดคายวันเด็กใน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกที่ดี นักศึกษานําคุณภาพไปใชในการดําเนินชีวิต
แกนักศึกษา
นามมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยไดรับการยกยอง
ทองถิ่นรูจักมหาวิทยาลัย
3. เพื่อเผยแพรชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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รายละเอียดกิจกรรม

แขงขันทักษะวิชาการ
นันทนาการ เลี้ยงอาหาร
กลางวัน แจกของขวัญ
2. นักศึกษาทําหนาที่ดําเนิน
กิจกรรม พี่เลี้ยงกลุม
3 ปายประชาสัมพันธ
กิจกรรมมหาวิทยาลัย

1

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

15,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
/
งบดําเนินการ
กิจกรรม
4
15,000 คาใชสอย
- การแขงขันทักษะวิชาการ (50x100) 5,000 บาท
/
- แจกอุปกรณการศึกษา (40 x 50) 2,000 บาท
คน
40
- อาหารกลางวัน ของวาง (120 x 50) 6,000 บาท
ปาย
1
/
- ยานพาหนะ 2,000 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
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บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
30,000 บาท รหัส
สาขาวิชาสังคมศึกษา
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1-1-0406-2-25
4. ผูรับผิดชอบ อาจารยจุฬาพร ศรีรังสรรค
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
การเสริมสรางและเตรียมความพรอมใหนักศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษากาวสูการเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน รวมทั้งการเปนบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อปลูกฝงและเสริมสรางบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมหลัก
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
ไดมาตรฐาน
1. จัดอบรมหรือสัมมนาพัฒนาบุคลิกภาพ
ผลผลิต : บัณฑิตที่มีความรูความสามารถไดมาตรฐาน กิจกรรมรอง
1. พัฒนานักศึกษา
2. บริการวิทยบริการ
กิจกรรมสนับสนุน
1. สนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพ

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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1.

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

30,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
/
/
/
/
งบดําเนินงาน
ครั้ง
4
12,000 คาตอบแทน
- วิทยากร 4 คน x 5 ชั่วโมง x 600 บาท
เปนเงิน 12,000 บาท
16,000 คาใชสอย
คาอาหารเปนเงิน 40 คน x 4 ครั้ง
x 100 บาท เปนเงิน 16,000 บาท
2,000 คาวัสดุ
คาเอกสาร 2,000 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
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บริการวิชาการ
1. แผนงาน
ผลผลิต ผลงานการใหบริการวิชาการ
2. งาน/โครงการ การรับปรึกษาปญหากฎหมายและเผยแพรความรูกฎหมายเบื้องตนสําหรับประชาชนงบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
30,000 บาท รหัส
สาขาวิชานิติศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1-2-0410-2-26
4. ผูรับผิดชอบ อาจารยทัศนัย ทั่งทอง
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
ในการเผยแพรความรูทางนิติศาสตรน้นั นอกจากการบรรยายใหความรูแลว การใหคําปรึกษายังเปนการเผยแพรความรูอีกทางหนึ่งดวย ปจจุบันเทศบาลทุกเทศบาลในจังหวัด
เพชรบุรีไดมีการออกพื้นที่ใหบริการประชาชนในดานตางๆ สาขาวิชานิติศาสตรไดเล็งเห็นวา การออกพื้นที่ดังกลาว ควรจะมีการตั้งหนวยงานรับปรึกษาปญหากฎหมาย พรอมเผยแพรความรูกฎหมาย
เบื้องตนสําหรับประชาชนไปดวย เพื่อเปนการใหบริการวิชาการและเผยแพรความรูใหแกประชาชน อันเปนการตอบสนองความตองการของสังคมชุมชนทางหนึ่ง ประกอบกับเปนการเพิ่มศักยภาพทาง
วิชาการและประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีดวยอีกทางหนึ่ง
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อใหบริการทางวิชาการแกสังคมและชุมชนใหรูจั 1. ใหคําปรึกษาปญหากฎหมายแกประชาชนเบื้องตน 1. ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1. คณาจารยนําผลงานทางวิชาการมาใชในการ
วิธีการแกไขปญหาขอพิพาททางกฎหมายเบื้องตน และเผยแพรความรูกฎหมายเบื้องตน สําหรับประชาช2. ผลงานการใหบริการวิชาการ
จัดการเรียนการสอน
2. เพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน และ โดยมีอาจารย 1 คนและนักศึกษา 10 คนลงพื้นที่
2. ความพึงพอใจของคณาจารยที่ไปศึกษาดูงาน
ประเทศชาติ ในการพัฒนาความรูในเรื่องกฎหมาย ไปพรอมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหครบ
3. คณาจารยนําความรูที่ไดรับจากการ
เบื้องตนสําหรับประชาชน
ทั้งแปดอําเภอในจังหวัดเพชรบุรีโดยขึ้นอยูกับวา
ศึกษาดูงานมาพัฒนาการเรียนการสอน
3. เพื่อตอบสนองความตองการที่มีอยูอยางแทจริงของ เทศบาลแตละแหงจะลงพื้นที่บริการประชาชน
สังคม ชุมชน นั้นๆ ใหสามารถปองกันการเกิดปญหา ในเดือนใด
และรูวิธีแกไขปญหาขอพิพาททางกฎหมายในเบื้องตนได
4. เพื่อเพิ่มศักยภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
5. เพื่อใหนักศึกษา ไดรูจักการรับใชสังคม
และทํากิจกรรมรวมกัน

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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1-5 จัดอบรม

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

30,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
/ / / / / / / / / / / /
งบดําเนินการ
ครั้ง
1
/ /
9,000 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 9,000
10,000 คาใชสอย
/ / /
- คาอาหารและเครื่องดื่ม 10,000
11,000 คาวัสดุ
- คาเอกสาร 10,000
- คาปายประชาสัมพันธ 1,000 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
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ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1. แผนงาน
ผลผลิต ผลงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2. งาน/โครงการ ประกวดนาฏศิลปไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
30,000 บาท รหัส
สาขาวิชานาฏยการแสดง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1-3-0413-2-27
4. ผูรับผิดชอบ อาจารยรัฐศาสตร จั่นเจริญ
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
สาขาวิชานาฏยการแสดงไดตระหนักคุณคาของศิลปะ และวัฒนธรรมไทย และเห็นวาศิลปและวัฒนธรรมไทยจะเจริญรุงเรืองตอไปไดจักตองมีการอนุรักษ พัฒนา
ทํานุบํารุง เพื่อสงเสริมสืบทอดสูเยาวชน สาขาวิชานาฏยการแสดงจึงไดจัดทําโครงการประกวดนาฏศิลประดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี ขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา อีกทั้งเพื่ออนุรักษ สงเสริมเผยแพรและปลูกฝงทัศนะคติที่ดีดานนาฏศิลปไทยแกเยาวชน และเปนการสรางเครือขายทางการศึกษา
ดานนาฏศิลปไทยที่กระตุนใหเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาสนใจเขามาศึกษาในสาขาวิชานาฏยการแสดง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอีกดวย
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา
1. ติดตอโรงเรียนในสังกัดสํานักงานประถมศึกษา 1. ไดเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาพระบรม 1. เยาวชน บุคคลทัวไป คณาจารย นักศึกษา
พระบรมราชินีนาถเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา และสามัญศึกษาจังหวัดในเขตจังหวัดเพชรบุรี
ราชินีนาถเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
รวมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา
2. เพื่อเผยแพรศิลปวัฒนธรรมทางดานนาฏศิลปไทย ใหจัดสงชุดการแสดงเขารวมประกวด
2. ไดเผยแพรศิลปวัฒนธรรมทางดานนาฏศิลป พระบรมราชินีนาถเนื่องในวันเฉลิม
3. เพื่อปลูกฝงทัศนคติที่ดีทางดานนาฏศิลปไทย
2. ติดตอสถานที่จัดงานประกวด
3. ไดปลูกฝงทัศนคติที่ดีทางดานนาฏศิลปไทย
พระชนมพรรษาออกมาทางนาฏศิลปไทย
แกเยาวชนและบุคคลที่เขารวมโครงการ
3. ประชาสัมพันธโครงการ
แกเยาวชนและบุคคลที่เขารวมโครงการ
2. เยาวชน และผูเขารวมโครงการได
4. เพื่อเผยแพรชื่อเสียงและภาพลักษณของมหาวิทยาลั 4. ติดตอคณะกรรมการตัดสิน
4. ไดเผยแพรชื่อเสียง ภาพลักษณมหาวิทยาลัย แลกเปลี่ยนทัศนคติทางนาฏศิลปไทย
5. เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอสถาบัน
5. จัดเตรียมเอกสารการประกวด
5. ไดแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอสถาบัน
3. สรางความสัมพันธระหวางการศึกษาใน
พระมหากษัตริย
6. ดําเนินการจัดประกวด
พระมหากษัตริย
ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาในจังหวัด
7. สรุปผลและประเมินโครงการ
4. สรางเครือขายทางการศึกษา ซึ่งกระตุนให
เยาวชนในระดับมัธยมศึกษาสนใจเขามา
ศึกษาในสาขาวิชานาฏยการแสดง

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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1
2
3
4

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

ติดตอสถานศึกษาเขารวมกิจกรรม
ประชาสัมพันธโครงการ
จัดเตรียมเอกสารประกอบ
จัดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

80

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

คน

/
/
/
/
/
/

/

คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)

30,000

งบดําเนินงาน
21,800 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากรกรรมการตัดสิน 3 คน
3 ชั่วโมงๆละ 1,200 บ. เปนเงิน 10,800 บาท
- เงินรางวัลชนะเลิศ 5,000 บาท
- เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 3,000 บ.
- เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 2,000 บ.
- เงินรางวัลชมเชย 1,000 บาท
8,200 คาวัสดุ
- คาวัสดุอุปกรณ 700 บาท
- คาจางเหมาทําสูจิบัตร 3,000 บาท
- คาถวยรางวัล 2,000 บาท
- คาจางเหมาทําใบประกาศนียบัตร 2,500 บ.

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
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บริการวิชาการ
1. แผนงาน
ผลผลิต ผลงานการใหบริการวิชาการ
2. งาน/โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดกิจกรรมสงเสริมการอานระดับประถมศึกษา" (โครงกางบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
25,000 บาท รหัส
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1-2-0411-2-28
4. ผูรับผิดชอบ นางสาวสิรินาฎ วงศสวางศิริ
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ยุวบรรณารักษ ประถมศึกษา" เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2552 ไดสอบถามถึงความตองการในการเขารับการอบรมครั้งตอไป ผูเขารับการอบรมตองการใหจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการ "การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน" ดวยเหตุน้ี สาขาวิชาจึงจะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมสงเสริมการอานเพื่อใหครูไปสรางนิสัยรักการอานใหกับเยาวชนของชาติตอไป
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อใหความรู ความเขาใจในกระบวน
1. เชิญวิทยากรมาบรรยายกระบวนการจัดกิจรรม 1. ครูระดับประถมศึกษา จํานวน 30 คน ไดความรู 1. ครูระดับประถมศึกษา จํานวน 30 คน
การการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน
สงเสริมการอาน
กระบวนการจัดกิจรรมสงเสริมการอาน
นําความรูไปใช
2. เพื่อฝกการจัดกิจกรรมสงเสริมการ
2. จัดกิจกรรมสงเสริมการอานรูปแบบตางๆ
2. ครูระดับประถมศึกษาไดมีทักษะในการในการ 2. ครูระดับประถมศึกษาจํานวน 30 คน นําความรู
อานรูปแบบตางๆ ระดับประถมศึกษา
3. อาจารยบรรณารักษและครูระดับประถมศึกษาได จัดกิจกรรมสงเสริมการอานรูปแบบตางๆ
ทักษะไปจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน
3. เพื่อสรางเครือขายระหวางสาขาวิชา
แลกเปลี่ยนในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน
3. อาจารยบรรณารักษ 4 คน และครูบรรณารักษ 3. ครูระดับประถมศึกษา มีเครือขายระหวางสาขา
กับโรงเรียนประถมศึกษา
30 คน ไดจัดกิจกรรมสงเสริมการอานรวมกัน
กับครูระดับประถมศึกษา

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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3

2

1

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

เชิญวิทยากรมาบรรยาย
กระบวนการจัดกิจกรรม
สงเสริมการอาน
จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน
รูปแบบตางๆ
อาจารยบรรณารักษและครู
ประถมศึกษาไดแลกเปลี่ยน
เรียนรูในการจัดกิจกรรม
สงเสริมการอาน

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

25,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
/ /
งบดําเนินงาน
คน
2
10,000 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 10,000 บาท
/ /
8,000 คาใชสอย
คน
30
- คาอาหาร 6,000 บาท
/ /
- คาเชาสถานที่ 1,000 บาท
ครู
34
- คาจัดสถานที่ 1,000 บาท
7,000 คาวัสดุ
- คาวัสดุอบรม 7,000 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
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บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสาขาวิชาพัฒนาสังคม
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
30,000 บาท รหัส
สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1-1-0417-2-29
4. ผูรับผิดชอบ นางสาวไพลิน ทรัพยอุดมผล
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
การปรับปรุงงานและผูรับผิดชอบ การบริหารแผนการเรียน การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ การเรียนการสอน สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน งานเอกสารและขอมูลทั้งรายงานการ
ประเมินตนเอง และงานประกันคุณภาพและงานอื่นๆ ลวนแตเปนหัวใจสําคัญในการผลิตบัณฑิตใหมีประสิทธิภาพ เพื่อสนองตอบตอความตองการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
1. คณาจารยสามารถแสวงหาขอมูลจากแหลงตางๆ 1.อาจารยในสาขาวิชาทั้ง 5 คน มี ไดสื่อ
1. อาจารยในสาขามีสื่อการเรียนการสอน
2. เพื่อสนับสนุนการบริหารการเรียนการสอนของ และสามารถนําเอาขอมูลตางๆ นั้นมาจัดทํา หรือ ประกอบการเรียนการสอนที่ทันสมัยมี
ในรายวิชาที่สอนรอยละ 80
สาขาใหมีความคลองตัวมากยิ่งขึ้น
ประยุกตใชกับการเรียนการสอน โดยการจัดซื้อ ประสิทธิภาพ
หรือ ถายเอกสาร ตํารา หรือ ขอมูลอื่นๆ

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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2

1

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

เพื่อจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ จึงมีความจํา
เปนที่จะตองจัดซื้ออุปกรณ
ตางๆ
เพื่อสนับสนุนการบริหารการ
เรียนการสอนของสาขาใหมี
ความคลองตัวมากยิ่งขึ้น ดัง
นั้นจึงมีความจําเปนตองจัดจาง
(ถายเอกสาร)

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

30,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
/ / / / / / / / /
งบดําเนินการ
รายวิชา
5
30,000 คาวัสดุ
- คาวัสดุอุปกรณที่ใชในการเตรียมการเรียนสอน
หรือ สื่อการสอนอื่นๆ เปนเงิน 3,000 x 5 คน
/ / / / / / / / /
เปนเงิน 15,000 บาท
รายวิชา
6
- คาถายเอกสาร 1500 บาท/คน คิดเปน 1500 x 5
เปนเงิน 7,500
- คาวัสดุสํานักงาน 7,500

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
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บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ บริหารจัดการกิจการนักศึกษาจากประเทศจีน
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
250,000 บาท รหัส
สาขาวิชาภาษาไทย
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1-1-0408-2-30
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ เกิดจากความพรอมของบุคลากร และความพรอมของวัสดุอุปกรณตางๆ ดังนั้นการจัดการบริหารงานในการสนับสนุนการจัดการศึกษาจึงเปนสิ่งจําเปน
เพื่อใหเกิดความพรอมและประสิทธิภาพสูงสุด
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถของบุคลากร
1. บุคลากรพัฒนาตนเองโดย ประชุม อบรม สัมมนา 1. บุคลากรเมื่อผานการอบรมมีความรู
บุคลากรนําความรูสูการใชจริงในหองเรียน
2. เพื่อบริหารและสนับสนุนการจัดการ
ตางๆ ตามความสนใจ
ความเชี่ยวชาญในการสอน
ใหนักศึกษาไดรับความรู
เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
2. กิจกรรมสนับสนุนดานเอกสารประกอบการสอน 2. นักศึกษามีเอกสารประกอบการเรียน รวมถึง
วัสดุ อุปกรณตางๆ ตามความเหมาะสม
วัสดุ อุปกรณอยางพรอมเพรียง

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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1

รายละเอียดกิจกรรม

พัฒนาบุคลากรโดยสงไป
อบรม ประชุม ศึกษาดูงาน
หัวขอสัมมนาทางวิชาการ
ในศาสตรที่เกี่ยวของ
2 บริหารงานโดยจัดซื้อ - จาง
- เอกสารประกอบการสอน
- วัสดุ
- ครุภัณฑ
- เครื่องบันทึกวีดีโอ 20000 บาท
- กลองวีดีโอ 20000 บาท
- เครื่องพิมพแบบเลเซอร 30000 บาท

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

250,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
/ / / / / / / / / / / /
งบดําเนินการ
คน
10
30,000 คาใชสอย
- หัวละ 3,000 บาท จํานวนอาจารย
10 คน โดยรวมเปนคารถ คาสมัครตางๆ
คน
300
/ / / / / / / / / / / /
150,000 คาวัสดุ 150,000
- คาจางทําเอกสารประกอบการสอน 2 เทอม
100,000 บาท
- คาวัสดุสํานักงาน และสื่อการเรียนรู 50,000 บาท
งบลงทุน
70,000 คาครุภัณฑ
- คาครุภัณฑ 70,000 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน

248

บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ ประชาสัมพันธและแนะแนวการศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
73,000 บาท รหัส
สํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3-1-0401-2-31
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.ดร.พิมพระวี โรจนรุงสัตย
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
ในปจจุบันมีการแขงขันทางดานการศึกษาคอนขางสูง มีการนําเสนอศักยภาพของหนวยงานและสถาบันในรูปแบบตางๆ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนหนวยงานที่มีจุดแข็ง
ในสาขาวิชาที่หลากหลายเปนที่รวมของสหวิทยาการ แตอุปสรรคที่นักศึกษามีจํานวนนอยลง จึงจําเปนตองมีการประชาสัมพันธเพื่อใหขอมูลทั้งดานวิชาการและกิจกรรมผลงานของคณะใหเปน
ที่ประจักษโดยอาศัยฐานขอมูลสื่อสารทุกชองทาง
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อนําเสนอศักยภาพสาขาวิชาของ
กิจกรรมสนับสนุน :
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
กิจกรรมยอย :
2. เพื่อเพิ่มปริมาณนักศึกษาที่มาสมัคร
1. มีการทําแผนพับ แผนปาย CD ประชาสัมพันธ 1. CD ประชาสัมพันธและแผนพับ ปาย
1. เปนการสรางศักยภาพในระดับสาขาวิชาเพื่อ
3. เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารงาน
และสนับสนุนการแนะแนวสําหรับบุคลากรคณะฯ สําหรับการแนะแนว
2. เสริมศักยภาพคณะและมหาวิทยาลัยอยาง
2. จัดประชุมและอบรมบุคลากรดานการแนะแนวของ2. ไดบุคลากรสําหรับการแนะแนว
เดนชัด
คณะเพื่อใหทราบขอมูลที่ถูกตองของคณะและ
ที่มีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัย
3. ไดฐานขอมูลศิษยเกาที่มีคุณภาพ
3. จัดทําฐานขอมูลศิษยเกาเพื่อประโยชนการแนะแนว4. ไดเว็บไซดที่ไดมาตรฐาน
ประชาสัมพันธ
5. ไดฐานขอมูลสื่อ
4. ปรับปรุงเว็บไซดของคณะฯ ใหไดมาตรฐาน
5. จัดทําฐานขอมูลสื่อ

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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วัตถุ
ประสงค
ขอที่

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

73,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
1,2,3 1. ดําเนินประชาสัมพันธคณะอยางตอเนื่อง ครั้ง
/ / / / / / / / / / / /
งบดําเนินงาน
12
2. ประชุมบุคลากรดานการแนะแนว
/
/
53,000 คาวัสดุ
ครั้ง
2
- คาเอกสารประกอบการแนะแนว
เปนเงิน 53,000 บาท
20,000 คาใชสอย
- คาประชุมและอบรมบุคลากร
แนะแนว 20,000 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน

250

บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ จัดซื้อครุภัณฑสํานักงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
265,490 บาท รหัส
สํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3-1-0401-2-32
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.พูลสวัสดิ์ มุมบานเซา
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
ดวยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนคณะที่มีจํานวนคณาจารยและนักศึกษาจํานวนมาก และในการบริหารงานของคณะฯ และการเรียนการสองอาจารยและนักศึกษา มีความจําเปนตองมี
ครุภัณฑเพื่อสะดวกในดานการใหบริการแกนักศึกษาและคณาจารย และเจาหนาที่จะไดปฏิบัติงานดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองมีครุภัณฑเพื่อเปนสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อจัดซื้อครุภัณฑสํานักงานคณะฯ
กิจกรรมสนับสนุน :
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
กิจกรรมยอย :
3. เพื่อใหบริการแกคณาจารยและนักศึกษา
1. จัดซื่อ
1. การเรียนการสอนและการทํางานมีความคลองตัว 1.การเรียนการสอน และการบริหารงาน
2. ประเมินผล
มีประสิทธิภาพ

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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1

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

จัดซื้อครุภัณฑ

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

265,490

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ครั้ง
1
/
งบลงทุน
265,490 คาครุภัณฑ
1. เครื่องเรียงเอกสาร 1 เครื่อง 13,3750 บาท
2. เครื่องปอนกลับตนฉบับอัตโนมัติ พรอมชุด
จัดเรียงเอกสารอัตโนมัติ 1 ชุด 21,931 บาท
3. เครื่องชวยสอน (wired input output) 3 เครื่อง
เครื่องละ 8,453 บาท เปนเงิน 25,359 บาท
4. เครื่องโทรสารกระดาษธรรมดา 1 เครื่อง
14,450 บาท
5. คอมพิวเตอรโนตบุค 5 เครื่อง เครื่องละ
14,000 บาท เปนเงิน 70,000 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน

252

บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ จัดทําวารสารวิชาการของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
80,000 บาท รหัส
สํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.ดร.สริตา บัวเขียว
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
องคความรู จากผลงานวิชาการสมควรไดรับการเผยแพร ทั้งยังเปนการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาบุคลากร
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อใหคณะมีวารสารวิชาการ
กิจกรรมสนับสนุน :
ไวเปนแหลงเผยแพรผลงานวิชาการของ
กิจกรรมยอย :
บุคลากรในคณะ
1. จัดพิมพวารสารวิชาการของคณะ
1. คณะมีวารสารวิชาการจํานวน 2 ฉบับ
ปการศึกษาละ 2 ฉบับ
ตอปการศึกษา

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม

1. ความพึงพอใจของผูอานวารสารที่ระดับ 3.5

ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ

3-1-0401-2-33
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1

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

จัดพิมพวารสารวิชาการ
ของคณะปการศึกษาละ 2 ฉบับ

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

80,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ฉบับ
2
/ / / / / /
งบดําเนินงาน
10,000 คาตอบแทน
- คาตอบแทน 10,000 บาท
70,000 คาวัสดุ
- คาจางทําตนฉบับ 10,000 บาท
- คาจางทําวารสาร 55,000 บาท
- คาวัสดุสํานักงาน 5,000 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
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บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ จัดนิทรรศการวิชาการ
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
80,000 บาท รหัส
สํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3-1-0401-2-34
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.ดร.สิริตา บัวเขียว
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
การจัดนิทรรศการทางวิชาการกอใหเกิดประโยชนหลายดาน ทั้งดานนักศึกษา และอาจารย ที่กอใหเกิดผลประโยชนเชิงวิชาการและเชิงสังคม
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อใหนักศึกษามีโอกาสแสดงออก
กิจกรรมสนับสนุน :
ทางดานความรู ความสามารถไดอยางสรางสรรค กิจกรรมยอย :
2. เพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสทํางานเปนหมูคณะ 1. จัดนิทรรศการวิชาการตามสาขาวิชาตางๆ
1. สาขาวิชาทั้ง 13 สาขาวิชาจัดนิทรรศการวิชาการ 1. นักศึกษามีความพึงพอใจในการแสดงออก
3. เพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสเพิ่มพูน
และทํางานรวมกันที่ระดับ 3.5
ความรู และประสบการณ
2. นักศึกษามีความรูและประสบการณจากการจัด
นิทรรศการที่ระดับ 3.5

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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1

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

80,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
จัดนิทรรศการวิชาการโดยสาขาวิชาตางๆ
สาขา
13
/
งบดําเนินงาน
80,000 คาวัสดุ
- คาวัสดุสํานักงาน 40,000 บาท
- คาวัสดุโฆษณาเผยแพร 20,000 บาท
- คาวัสดุการศึกษา 20,000 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ พัฒนานักศึกษาในแตละสาขาวิชาใหมีคุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะ เชาวปญญงบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
40,000 บาท รหัส
สํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3-1-0401-2-35
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.ดร.พิมพระวี โรจนรุงสัตย
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุณลักษณะของนักศึกษาพบวานักศึกษามีความตองการไดรับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความรูและทักษะ เชาว ปญญา และความคิดเพื่อการสรางประสบการณและ
บุคลิกใหเหมาะสมกับสภาพสังคม วัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ใหเปนผูมีเหตุผล มีความคิด รับผิดชอบ สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข และสามารถพัฒนาตนเอง
ใหกาวหนาขึ้นไดอยางยั่งยืน ดังนั้นทางคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงดําเนินการจัดอบรมดานคุณธรรม จริยธรรมใหแกนักศึกษาของคณะฯ เพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมแกนักศึกษา
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อสงเสริมพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม แกนักศึกิจกรรมสนับสนุน :
2. เพื่อใหความรู ความคิดและความเขาใจแกนักศึกษา กิจกรรมยอย :
ในทางที่เหมาะสม
3. เพื่อสงเสริมศักยภาพของปญญา และความสามารถ 1. ดําเนินการติดตอวิทยากร อบรมคุณธรรม จริยธรรม1. วิทยากรตอบรับการอบรม
1. นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม
ของนักศึกษาแตละคน
2. ดําเนินการอบรมคุณธรรม จริยธรรมใหกับนักศึกษและไดนักศึกษาผูเขาอบรม
และเปนคนดีของสังคม
4. เพื่อสรางวัฒนธรรมของการศึกษาในมหาวิทยาลัย
2. นักศึกษา จํานวน 500 คน ไดรับการอบรม
2. เปดโอกาสใหผูที่สนใจเขารวมรับฟง
ที่ถูกตองแกนักศึกษา
เปนผลพลอยไดในการบริการชุมชน

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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1

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

- ดําเนินการวางตางรางอบรม
และเขียนโครงการ
- ติดตอวิทยากร
- จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

40,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
/
งบดําเนินงาน
โครงการ
1
30,000 คาตอบแทน
/
- คาตอบแทนวิทยากร 30,000 บาท
คน
2
/
(พระอาจารยมหาสมปอง)
ครั้ง
1
10,000 คาใชสอย
- คาอาหารวาง 10,000 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
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ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1. แผนงาน
ผลผลิต ผลงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2. งาน/โครงการ สืบสานมรดกไทย
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
10,000 บาท รหัส
สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3-3-0417-2-36
4. ผูรับผิดชอบ นางสาวรัฐวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
จังหวัดเพชรบุรี มีความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น ปจจุบันภูมิปญญาเหลานี้ ขาดผูสืบทอดและมีแนวโนมที่จะสูญหายไปจากสังคมไทย สาขาวิชา
พัฒนาสังคมไดเล็งเห็นความสําคัญของการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น อันเปนมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งเปนเอกลักษณของทองถิ่น และประเทศชาติ จึงเห็นสมควรจัดใหมีโครงการสืบสาน
มรดกไทย เพื่อปลูกฝงความรักและสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นของไทยใหคงอยูตอไป
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1.เพื่ออนุรักษและสืบสานศิลปวัฒน
1. การอบรมงานดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา 1. นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคม 50 คน
1.ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นจังหวัด
ธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นของจังหวัด
ทองถิ่นแกนักศึกษา
ไดรับการอบรมงานดานศิลปวัฒนธรรมและ
เพชรบุรี ไดรับการสืบทอดอยางนอย 2 อยาง
เพชรบุรี
ภูมิปญญาทองถิ่น
2.นักศึกษารอยละ 75 มีความรู ความเขาใจ และ
2.เพื่อจัดอบรมงานดานศิลปวัฒนธรรม
ตระหนักถึงความสําคัญของศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่นแกนักศึกษา
และภูมิปญญาทองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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รายละเอียดกิจกรรม

1 - 2 - การอบรมงานดานศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่นแกนักศึกษา

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

10,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
/ /
งบดําเนินการ
คน
50
4,800 คาตอบแทน
- วิทยากร 4,800 บ.
2,800 คาใชสอย
- คาอาหารและอาหารวาง 2,800 บ.
2,400 คาวัสดุ
- คาจัดทําเอกสารประกอบ
การอบรม 2,400 บ.

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
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1
2
3

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

ประชุมเตรียมความพรอม
สรางผลงาน
จัดนิทรรศการ

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

35,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
/
/
งบดําเนินงาน
ครั้ง
1
/ / / / /
35,000 คาวัสดุ
ชิ้น
80
/
- คาจางทําสูจิบัตร 25,000 บาท
ครั้ง
1
- คาวัสดุ 10,000 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ จัดนิทรรศการโครงการพิเศษออกแบบประยุกตศิลปและนิทรรศการศิลปะประจําป งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
35,000 บาท รหัส
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3-1-0405-2-37
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.พูลสวัสดิ์ มุมบานเซา
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
ตามหลักสูตรนักศึกษาชั้นปที่ 4 สาขาวิชาศิลปะและการออกบแบบ ตองทําโครงการพิเศษออกแบบประยุกตศิลป เพื่อเปนการสรุปผลการเรียนรูออกมาเปนผลงาน และตองจัดนิทรรศการเพื่อนําเสนอ
ตอสาธารณะชน และยังเปนการเสนอผลงานของนักศึกษาของทุกชั้นปรวมดวย
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดแสดงออกซึ่งความรู จัดนิทรรศการโครงการพิเศษออกแบบประยุกตศิลป นักศึกษาไดนําเสนอผลงานศิลปะ
นักศึกษาและผูสนใจมีความเขาใจ รูปแบบ
ความสามารถ ดานการออกแบบสูสังคม
และนิทรรศการประจําปการศึกษา 252 ของสาขา และการออกแบบที่มีคุณภาพ
ความสําคัญของการออกแบบและมีผูสนใจ
2. เพื่อประชาสัมพันธสาขาวิชาและมหาวิทยาลัย
วิชาศิลปะและการออกแบบ
เรียนศิลปะและการออกแบบเพิ่มขึ้น

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
20,000 บาท รหัส
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3-1-0409-2-38
4. ผูรับผิดชอบ นายพนัส ชัยรัมย
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
การเรียนการสอนของสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนไดมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนตลอดจนหลักสูตรโดยอาศัยกิจกรรมตางๆ เพื่อการเปนนักพัฒนาที่ดี มีการฝกทักษะ
กิจกรรมตางๆ มีประสบการณตรงดานกระบวนการจัดการในงานการพัฒนาชุมชนจากกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษาไดนําความรู ความเขาใจและประสบการณที่ไดรับมาใชใหเกิดประโยชนกับ
ชุมชนและเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอน การทํางาน การดําเนินชีวิตของตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจในเทคนิควิธี กิจกรรมหลัก
1. บัณฑิตและองคกรปกครองทองถิ่นจากผูเขา - เกิดการเรียนรูและเครือขายระหวางนักศึกษา
กระบวนการและการบริหารจัดการดานการ
1. การจัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร
กิจกรรมรอยละ 80 มีความรูความเขาใจ
สาขาวิชากับชุมชน เพื่อสอดคลองกับการ
พัฒนาชุมชนโดยประสบการณตรง
กิจกรรมรอง
ในเทคนิควิธี กระบวนการและการบริหาร
พัฒนาชุมชนแบบบูรณาการภายใตปรัชญา
2. เพื่อเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพของ
1. พัฒนาบุคลากร
จัดการดานการพัฒนาชุมชนภายใตปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยสิ้นปจะมีการจัดเวที
นักศึกษาในการพัฒนาชุมชนระบบ
2. สงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
เศรษฐกิจพอเพียง
แลกเปลี่ยนกับหนวยงานและชาวบาน
บูรณาการภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอ
3. พัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชาสูสากล
2. ไดศูนยการเรียนรู 1 แหง จากการมีสวนรวม อยางนอย 1 ครั้งตอป
เพียงโดยเนนการมีสวนรวมของทองถิ่น
กิจกรรมสนับสนุน
ของมหาวิทยาลัยกับชุมชน และองคกร
3. เพื่อสรางเครือขายกระบวนการเรียนรู
1. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริหารงานปกครองทองถิ่น
ระหวางชุมชนทองถิ่นกับนักศึกษาวิชา
ทั่วไป
การพัฒนาชุมชน

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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3

2

1

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

20,000

ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
- การจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติ
/ /
งบดําเนินงาน
คน
60
การของนักศึกษาและผูนําชุมชนทองถิ่น
/ / / / / / / / / /
6,000 คาตอบแทน
เกี่ยวกับหลักการพัฒนาแบบมีสวนรวม
- คาตอบแทนวิทยากรจํานวน 1 คน
ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1 x 5 ช.ม. x 1,200 บาท = 6,000
- ในศูนยการเรียนรูมี 4
คน
80
14,000 คาวัสดุ
กิจกรรมรวมกับชุมชนกระบวนการเกษตร
- คาวัสดุประกอบการอบรม 9,000 บาท
แบบทฤษฎีใหม ในพื้นที่จริงรวมกับชาว
- คาจัดทําเอกสาร 2,000 บาท
บานและองคการบริหารตําบล
- คาจัดทําวารสาร 2,000 บาท
- มีการถอดบทเรียนรูจากศูนย
คน
10
- คาวัสดุในการจัดทําสื่อวีดีทัศน 1,000 บาท
การเรียนรูชุมชนและจัดพิมพเปนเอกสาร
ที่ใชประกอบการสอนและตีพิมพเผยแพร
วารสารของมหาลัยอื่นๆ เปนเอกสารที่ใช
ประกอบการสอนและตีพิมพเผยแพร
วารสารของมหาลัยอื่นๆ

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
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บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ เสริมทักษะวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศาสตร
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
30,000 บาท รหัส
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3-1-0411-2-39
4. ผูรับผิดชอบ นางสาวประอรนุช โปรงมณีกุล
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา นักศึกษาตองไดรับทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สาขาวิชาจึงจําเปนตองมีสื่อประกอบการสอน และเสริมทักษะในวิชาชีพโดยจัดอบรม และพานักศึกษาไปศึกษาดูงาน
สถาบันบริการสารสนเทศเพื่อใหนักศึกษามีความรู ความสามารถที่จะกาวเขาสูตลาดแรงงานตอไป
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อใหการบริหารจัดการในสาขาวิชา
1. บริหารจัดการสาขาวิชาใหมีประสิทธิภาพ
1. มีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ
1. เพิ่มประสิทธาภาพในการทําประกัน
มีความคลองตัว
2. พานักศึกษาไปศึกษาดูงานสถาบันบริการ
2. นักศึกษาและอาจารยไดประสบการณใหมๆ คุณภาพการศึกษา
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สารสนเทศ
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
2. นักศึกษาและอาจารยไดนําประสบการณ
3. เพื่อใหมีทักษะในวิชาชีพบรรณา
3. จัดอบรมคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป
3. นักศึกษา 40 คน ไดเขารับการอบรมโปรแกรม ไปใชในการเรียน และการทํางาน
รักษศาสตรและสารสนิเทศศาสตร
สําเร็จรูปที่ใชกับงานบริการสารสนเทศ
3. นักศึกษาไดนําความรูไปใชในการเรียน
และการทํางาน

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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3

2

1

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

จัดเก็บขอมูลสาขาวิชาใหเปน
ระบบ และบริหารงานในสาขาวิชา
นํานักศึกษาไปศึกษาดูงานสถาบัน
บริการสารสนเทศ
เพื่อใหมีทักษะในวิชาชีพบรรณารักษฯ
และสารสนเทศศาสตร

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

30,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
/ / / / / / / / / / / /
งบดําเนินงาน
5,000 คาตอบแทน
/ /
- คาตอบแทนวิทยากร 5,000 บาท
ครั้ง
1
18,000 คาใชสอย
/ /
- คาใชสอย 18,000 บาท
ครั้ง
1
7,000 คาวัสดุ
- คาวัสดุ 7,000 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
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ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1. แผนงาน
ผลผลิต ผลงานการาทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2. งาน/โครงการ คายฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
20,000 บาท รหัส
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3-3-0407-2-40
4. ผูรับผิดชอบ อาจารยศุภมาส เกตุเต็ม
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
ในการจัดการเรียนรูเพื่อใหนักศึกษาเปนบัณฑิตที่มีความรูทางวิชาการนั้นยังไมเพียงพอ มหาวิทยาลัยควรพัฒนานักศึกษาในดานคุณธรรมจริยธรรมเพื่อขัดเกลาจิตใจใหนักศึกษา
เปนคนดีและอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีคุณภาพ
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. นักศึกษามีทัศนคติและคุณสมบัติที่
1. เพื่อเสริมสรางจิตสํานึกในหนาที่ของความเปน กิจกรรมหลัก : ฟงธรรมบรรยาย คุณธรรมจริยธรรม 1. นักศึกษาเขารวมกิจกรรม
มนุษยที่พึงมีตอตนเองและสังคม
กิจกรรมรอง :
พึงประสงค
2. เพื่อใหนักศึกษาพัฒนาตนเองใหเปนผูมีประโยชน 1. กิจกรรมฐานดานธรรมะ
ตอสังคม
2. กิจกรรมกลุมฝกความสามัคคี
3. เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําความรูที่ไดจาก
การอบรมไปใชแกปญหาที่เกิดขึ้น

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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1
2
3

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

- ฟงธรรมบรรยาย
- กิจกรรมฐาน
- กิจกรรมกลุมฝกความสามัคคี

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย
/ /
คน
100
/ /
คน
100
/ /
คน
100

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน

ก.ค ส.ค ก.ย
/
/
/

คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)

20,000

งบดําเนินการ
4,000 คาวัสดุ
- คาวัสดุอุปกรณ 4,000 บาท
16,000 คาใชสอย
- คาเชารถรับสงพระ 6,000 บาท
- คาอาหารและเครื่องดื่ม 10,000 บาท

งบประมาณ
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
15,000 บาท รหัส
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3-1-0407-2-41
4. ผูรับผิดชอบ นายพิศาล ปานแกว
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหมเปนกิจกรรมที่ชวยเตรียมความพรอมนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษในดานการเรียน การแตงกาย การใชชีวิตในสังคมมหาวิทยาลัย ระเบียบวินัยในตนเอง
การปฏิบัติตนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ความสามัคคีระหวางนักศึกษาใหมกับนักศึกษารุนพี่และคณาจารยในสาขาวิชา สํานึกรักและความภูมิใจในมหาวิทยาลัยที่เขาศึกษา ตลอดจน
การเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม อนึ่งโครงการนี้จะชวยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
กิจกรรมหลัก : ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
1. นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษทุกคน
1. นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมคุณลักษณ
1. เพื่อเตรียมความพรอมในการเปนนักศึกษาที่
คุณลักษณะอันพึงประสงคของสาขาภาษาอังกฤษ กิจกรรมรอง
เขารวมกิจกรรม
อันพึงประสงคของสาขาวิชา
2. เพื่อสรางความสามัคคีระหวางนักศึกษาใหมกับ 1. แรลลี่สัมพันธ
2. นักศึกษาใหมกับนักศึกษารุนพี่
นักศึกษารุนพี่และคณาจารยในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2. กิจกรรมฐาน
และคณาจารยในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
มีความสามัคคีกัน

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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2

1

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

15,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
วางแผนการดําเนินงาน
/
งบดําเนินการ
1. ประชุมคณาจารณและนักศึกษาแบงหนา ครั้ง
8,000 คาวัสดุ
1
รับผิดชอบและแผนการดําเนินงาน
- คาจัดทําเอกสาร 2,000 บาท
2. ศึกษาเสนทางและสถานที่เพื่อการเดินแร ครั้ง
- คาอุปกรณตกแตงสถานที่ 2,000 บาท
1
3. ติดตอขอใชสถานที่
- คาน้ํามันรถ 2,000 บาท
4. ติดตอเจาหนาที่ตํารวจเพื่อความสะดวก
- คาของรางวัลนักศึกษา 2,000 บาท
ครั้ง
1
ปลอดภัยดานการจราจร
4,000 คาใชสอย
5. เดินแรลลี่จากพระราชวังพระรามราชนิเว ครั้ง
/
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 4,000 บาท
1
ไปพระนครคีรี
3,000 คาตอบแทน
6. ดําเนินกิจกรรมฐานเพื่อสรางความสัมพัน ครั้ง
1
- คาตอบแทนเจาหนาที่ตํารวจ 3,000 บาท
นองพี่บริเวณพระนครคีรี
7. คณาจารยสาขาภาษาอังกฤษใหโอวาท
และกลาวตอนรับนักศึกษาใหม
8. สรุปผลการดําเนินการ
/

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ คายภาษาอังกฤษ
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
25,000 บาท รหัส
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3-1-0407-2-42
4. ผูรับผิดชอบ อาจารยสรรเสริญ เลาหสถิตย
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
การจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ จะสามารถสงเสริมและพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษาเพื่อเปนรากฐานที่สําคัญในการพัฒนาประเทศตอไป
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อเสริมสรางความรูและทักษะใน
1. วิทยากรแนะนําและนักศึกษาฝกทักษะทั้ง 4 จาก 1. ความสามารถในทักษะทั้ง 4
1. ความสําเร็จของกิจกรรม
ดานภาษาอังกฤษแกนักศึกษา
กิจกรรมตางๆ
2. ความสามัคคีของกลุม
2. ผลรวมคะแนนของแตละกลุม
2. เพื่อสงเสริมคุณธรรม ความสามัคคี แกนักศึกษา 2. นักศึกษาปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ที่อาจารยมอบหมาย 3. การแสดงกิจกรรมนานาชาติโดยใชภาษาอังกฤษ 3. รางวัลที่ไดรับจากการแสดง
3. เพื่อใหนักศึกษาไดฝกการทํางาน
3. นักศึกษาไดรวมกลุมกันประกอบกิจกรรม
รวมกัน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
นานาชาติโดยใชภาษาอังกฤษ
8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
ประสงค
งบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ขอที่
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
1 เตรียมจัดการสถานที่และเตรียมกิจกรรม
/
งบดําเนินการ
คน
133
2 ประชุมนัดหมายอาจารยและนักศึกษา
/
20,000 คาใชสอย
3 เขาคายภาษาอังกฤษ
/
- คาอาหาร 20,000 บาท
4 ประเมินโครงการ
/
5,000 คาวัสดุ
- คาเอกสารและวัสดุสํานักงาน 5,000 บาท
25,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ ปจฉิมนิเทศ
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
15,000 บาท รหัส
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3-1-0407-2-43
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.ดร.สริตา บัวเขียว
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
ในการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการเพื่อใหบัณฑิตสําเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพตาง ๆ เปนเปาหมายสําคัญยิ่ง ดังนั้นเพื่อใหบัณฑิตมีความพรอมที่จะ
ออกสูโลกแหงการทํางาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ควรมีกิจกรรมสงเสริมดานวิชาการและบุคลิกภาพรวมทั้งชี้แนะแนวทางในการประกอบอาชีพ
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อใหนักศึกษาเตรียมความพรอมทางดานทักษะ 1. ฟงบรรยายจากวิทยากร
1. บัณฑิตมีงานทํารอยละ 80
1. ความพึงพอใจของนายจางจากการ
ทางวิชาการและทางสังคม
2. ปฏิบัติกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย
2. มีบุคลิกภาพที่ดีข้นึ รูจักการแสวงหาความรู
ปฏิบัติงานของบัณฑิต
2. เพื่อใหนักศึกษารูจักการพัฒนาตนเอง
3. ปฏิบัติกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย
ในการเขาสูงานอาชีพ
2. ความพึงพอใจจากบุคคลทั่วไป
3. เพื่อใหนักศึกษามีแนวทางในการประกอบอาชีพ
และครู อาจารย

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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1

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

การเชิญวิทยากรมาบรรยาย

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

15,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
/ / /
งบดําเนินการ
ครั้ง
1
7,200 คาตอบแทน
- คาวิทยากร 3 คน x 800 x 3 ช.ม.
เปนเงิน 7,200 บาท
5,800 คาใชสอย
- คาเดินทาง คาอาหาร 4,000 บาท
- คาอาหารวาง 1 มื้อ x 30 บาท x 60 คน
เปนเงิน 1,800 บาท
2,000 คาวัสดุ
- คาจางทําเอกสาร 2,000 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน

272

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อแขงทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
15,000 บาท รหัส
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3-1-0407-2-44
4. ผูรับผิดชอบ อาจารยศุภมาส เกตุเต็ม
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
การพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานทางวิชาการจําเปนตองไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษามีความกระตือรือรนที่จะเรียนรูและพัฒนาตนเอง
และการแขงขันทักษะภาษาอังกฤษดานตาง ๆ จะเปนกิจกรรมที่สําคัญอันจะทําใหนักศึกษาเรียนรูในการพัฒนาตนเองเพื่อเขาสูโลกแหงการแขงขัน
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสพัฒนาทักษะภาษาอังกฤกิจกรรมหลัก :
1. นักศึกษาไดรับการพัฒนา
1. รางวัลเกียรติบัตรของนักศึกษาที่เขาแขงขัน
2. เพื่อใหนักศึกษามีทัศนคติที่ดีและแรงจูงใจ
1. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาดานทักษะทางวิชาการ
ในการเรียนภาษาอังกฤษ
กิจกรรมรอง :
3. เพื่อใหนักศึกษามีศักยภาพดานภาษาอังกฤษ
1. การแขงขันทักษะภาษาภายในมหาวิทยาลัย
และพรอมสําหรับการแขงขันกับผูอื่น
2. การแขงขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค
3. การแขงขันทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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2
3

1

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

15,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
1. การแขงขันทักษะภาษาอังกฤษ
/ / / / / / / / / / /
งบดําเนินการ
คน
ภายในมหาวิทยาลัย
5,000 คาวัสดุ
2. การแขงขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภูมภิ
/ / / / / / / / / / /
- คาวัสดุตกแตงเวที สถานที่ 1,500 บาท
คน
3. การแขงขันในทักษะภาษาอังกฤษ
- ปายนิเทศปายโฆษณา 1,000 บาท
คน
ระดับประเทศ
- คาของรางวัลการแขงขัน 2,500 บาท
10,000 คาใชสอย
- คาเชารถเดินทาง 10,000 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน

274

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ สงเสริมการเรียนรูวัฒนธรรมเจาของภาษาอังกฤษ เทศกาลและวันสําคัญ
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
20,000 บาท รหัส
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3-1-0407-2-45
4. ผูรับผิดชอบ อาจารยศุภมาส เกตุเต็ม
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
นอกจากการจัดการเรียนรูตามรายวิชาตาง ๆ ใหครบหลักสูตรแลว จําเปนตองมีกิจกรรมนอกหองเรียนที่สามารถสงเสริมใหนักศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ ดังนั้น
การจัดกิจกรรมตาง ๆ ในวันคริสตมาส จะเปนสิ่งที่สงเสริมการเรียนรูทักษะภาษาอังกฤษตลอดจนนวัตกรรมของแทของภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อใหนักศึกษาไดฝกทักษะภาษาอังกฤษ
กิจกรรมหลัก :
ทั้ง 4 ทักษะคือ การฟง การพูด การอาน และเขียน 1. การจัดปายนิเทศเผยแพรเกี่ยวกับความเปนมา
2. เพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสแสดงความสามารถ ของวันคริสตมาส
ดานภาษาอังกฤษผานกิจกรรมตาง ๆ
กิจกรรมรอง :
3. เพื่อใหนักศึกษาฝกการทํางานรวมกันและมีความ 1. ตอบคําถามเกี่ยวกับเทศกาลวันคริสตมาส
รับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
2. การแขงขัน Spelling Bee
3. การแขงขัน Story Telling
3. การอานขาวภาษาอังกฤษ
4. การแสดงของนักศึกษาแตละชั้นป
5. การทําอาหารรับประทานเทศกาลคริสตมาส

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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3

2

1

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

20,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
- การจัดปายนิเทศเผยแพรความรูเกี่ยวกับ
/ / /
งบดําเนินการ
ชิ้น
20
ความเปนมาของคริสตมา
15,000 คาวัสดุ
- ตอบคําถามเกี่ยวกับคริสตมาส
- อุปกรณจัดปายนิเทศ 3,000 บาท
คน
50
- แขงขัน Spelling Bee
- วัสดุอุปกรณตกแตงเวที 2,000 บาท
คน
50
- การแขงขันใน Story Telling
- ของรางวัล 10,000 บาท
คน
50
- การแขงขันในการพูดในที่ชุมชน
5,000 คาใชสอย
คน
50
- การอานขาวภาษาอังกฤษ
คน
50
- คาอาหาร เครื่องดื่ม 3,000 บาท
- การแสดงของนักศึกษาแตละชั้นป
- คาเชาเครื่องเสียง 1,000 บาท
คน
50
- การทําอาหารรับประทานเทศกาลคริสตมา คน
50
- คาจัดดอกไม 1,000 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
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บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ พัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
110,000 บาท รหัส
สํานักงานคณะบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3-1-0401-2-46
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.พูลสวัสดิ์ มุมบานเซา
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรหมายถึงอาจารยผูทําการสอน และเจาหนาที่ที่ทําหนาที่สนับสนุนการเรียนการสอนมีความสําคัญตอการศึกษาเปนอยางมาก บุคลากรควรเปนผูที่มีความคิด
กาวหนา การศึกษาจึงจะพัฒนาไดอยางรวดเร็วและถูกทิศทาง การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรโดยจัดการศึกษาอบรมจึงนับไดวาเปนวิธีในการพัฒนาที่จําเปน เพื่อนําความรูมาพัฒนาระบบการศึกษาตอไป
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อเพิ่มความรู ความสามารถของบุคลากร
1. อบรมสัมมนา
ผูเขาอบรมสัมมนา มีความรู ความสามารถเพิ่มขึ้น การเรียนการสอน และการสนับสนุนการศึกษา
2. เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารการศึกษา
2. ประเมินผล
มีประสิทธิภาพ
8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
ประสงค
งบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ขอที่
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
1-2 อบรมสัมมนา
/ / / / / / / / / / / /
งบดําเนินงาน
คน
86
20,000 คาตอบแทน
- คาวิทยากร 20,000 บาท
/ /
60,000 คาใชสอย
- คาอาหารและอาหารวาง 60,000 บาท
30,000 คาวัสดุ
- คาเอกสารและเครื่องเขียน 30,000 บาท
110,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ พัฒนานักศึกษาโดยการศึกษาดูงานและกิจกรรมนอกชั้นเรียน
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
320,000 บาท รหัส
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3-1-0403-2-47
4. ผูรับผิดชอบ อาจารยประชา รัตวร
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
เพื่อใหนักศึกษาไดรับประสบการณนอกหองเรียนและไดพัฒนาโลกทัศนทางวิชาการ และกิจกรรมในองคกร หรือหนวยงานที่นักศึกษาตองออกไปประกอบวิชาชีพ รวมทั้ง
กิจกรรมนอกชั้นเรียนเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อใหนักศึกษามีความรูและประสบการณ
1. นํานักศึกษาศึกษาดูงานนอกสถานที่
1. นักศึกษาไดไปศึกษาดูงานนอกสถานที่
1. นักศึกษามีความรูที่กวางขวางขึ้น
ที่กวางขวางและดําเนินไปอยางราบรื่น
2. จัดกิจกรรมนอกสถานที่และกิจกรรมเพื่อพัฒนา คนละ 1 ครั้ง/ป
2. เกิดการพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา
2. เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนาบุคลิกภาพ
บุคลิกภาพและภาวะผูนํา
2. มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผูนํา ในสาขาวิชา
และเกิดความสามัคคีในหมูนักศึกษา

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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1
2

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

320,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
- จัดการศึกษาดูงานนอกสถานที่
/
/ /
/ / /
งบดําเนินงาน
ครั้ง
6
- การจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ครั้ง
288,000 คาใชสอย
2
- คาพาหนะ 600 คน ๆ ละ 400 บาท
เปนเงิน 240,000 บ.
- คาอาหาร 600 คนx 80 บาท เปนเงิน 48,000 บาท
32,000 คาวัสดุ
- คาเอกสาร 600 ชุดx 30 บาท เปนเงิน 18,000 บาท
- คาอุปกรณ วัสดุ 10,000 บาท
- คาเอกสาร 4,000 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน

279

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
40,000 บาท รหัส
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3-1-0403-2-48
4. ผูรับผิดชอบ อาจารยณัชชานุช พิชิตธนารัตน
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
ในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร กอนจบการศึกษามีการฝกประสบการณวิชาชีพโดยสาขาวิชาสงนักศึกษาฝกประสบการณ ในหนวยงานตาง ๆ เพื่อใหนักศึกษาไดมี
โอกาสในการเรียนรูงาน การปฏิสัมพันธกับบุคลากรในหนวยงาน เพื่อเตรียมความพรอมกอนกออกไปประกอบวิชาชีพของตน
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อใหนักศึกษาไดมีประสบการณในหนวยงานหรือ1. ฝกประสบการณวิชาชีพในหนวยงาน ภาครัฐ
1. นักศึกษาชั้นปที่ 4 ไดรับการฝกประสบการณ 1. นักศึกษามีประสบการณวิชาชีพ
สถานประกอบการกอนจบการศึกษา
รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน
วิชาชีพ จํานวนประมาณ 120 คน
ในหนวยงานตางๆ
และไปประกอบวิชาชีพของตน

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม

280

1

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

40,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
- การนิเทศนักศึกษาฝกงาน
/ / / / /
งบดําเนินงาน
คน
120
- การปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศกอนและ
/
/
37,200 คาใชสอย
คน
120
หลังฝกประสบการณวิชาชีพ
- คาใชจายในการนิเทศนักศึกษา
ฝกประสบการณวิชาชีพ หนวยงานละ2ครั้ง
ครั้งละ 500 บาท 2 X 500 X 30 = 30,000 บาท
- คาอาหารวาง 1 มื้อตอครั้ง จํานวน 2 ครั้ง
มื้อละ 30 บาท จํานวน 120 คน
120 X 30 X 2 = 7,200 บาท
2,800 คาวัสดุ
- คาเอกสาร 2,800

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน

281

1

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

- กิจกรรมไหวครู
- กิจกรรมปจฉิมนิเทศ
- กิจกรรมสหกิจศึกษา

รายละเอียดกิจกรรม
1/154
1/154
1/84

พ.ศ. 2552
ต.ค พ.ย ธ.ค
/ /
/ /

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ครั้ง/คน
ครั้ง/คน
ครั้ง/คน

หนวยนับ เปาหมาย

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน

64,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
พ.ศ. 2553
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
/ / / / / / / / /
งบดําเนินงาน
/ / / / / / / / /
64,000 คาใชสอย
- คาใชสอย 64,000 บาท

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ กิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมการเรียนการสอน
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
64,000 บาท รหัส
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3-1-0403-2-49
4. ผูรับผิดชอบ อาจารยประชา รัตวร
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
ในการจัดการเรียนการสอนนั้น นอกจากการศึกษาในชั้นเรียนแลวควรมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจและวุฒิภาวะ ทั้งยังเปนการสงเสริมใหนักศึกษาไดมีกิจกรรมรวมกัน และเกิดความ
สามัคคีเปนการนําความรูจักระหวางกันใหเกิดความสนิทสนม และเกิดเครือขายรวมกันในเพื่อนรวมวิชาชีพ
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อใหนักศึกษาเกิดการพัฒนาบุคลิกภาพเกิดความ 1. จัดกิจกรรมไหวครู
1. กิจกรรมวันไหวครู 1 ครั้ง
1. นักศึกษาเกิดความสามัคคีในหมูคณะ
สามัคคีและเกิดเครือขายในเพื่อนรวมวิชาชีพ
2. จัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศ
2. กิจกรรมปจฉิมนิเทศ 1 ครั้ง
2. นักศึกษาเกิดความรักในสถาบันศึกษา
3. กิจกรรมเพื่อประกอบสหกิจศึกษา
3. กิจกรรมการสัมมนา 2 ครั้ง (นักศึกษา 154 คน)

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ ศึกษาดูงานของอาจารยและเจาหนาที่
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
356,000 บาท รหัส
สํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3-1-0401-2-50
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.พูลสวัสดิ์ มุมบานเซา
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
การทํางานในหนวยงานจะมีประสิทธิภาพหรือไม หลักใหญขึ้นอยูกับบุคลากรทางสายผูสอนและสายสนับสนุนที่ตองรวมคิด รวมแรง รวมเสียสละ และตองมีความสามัคคีกัน เมื่อบุคลากรมีความ
รวมมือกันแลว ทุกสิ่งทุกอยางในการทํางานยอมสําเร็จและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในอดีตและปจจุบันบุคลากรของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ซึ่งมีจํานวนมากที่สุดของหนวยงานในมหาวิทยาลัย
มีความสามัคคีรวมมือในการทํางานอยางดียิ่ง เนื่องจากมีความเขาใจกัน คณะฯ ไดทํากิจกรรมหลายอยางที่ทําใหบุคลากรมีปฏิสัมพันธกันอยางดี ทั้งการอบรม สัมมนา การทํากิจกรรมกลุม และรวมไปถึงการไดออ
ศึกษาดูงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อใหไดรับรูความกาวหนาใหมๆ เพื่อนํามาปรับปรุงพัฒนาหนวยงานและมหาวิทยาลัย การศึกษาดูงานนอกจากจะไดรับความรูใหมๆ แลว สิ่งที่สําคัญคือ ความสัมพั
ของบุคลากร ความชวยเหลือ เอื้ออารี ตลอดระยะเวลาที่นั่งรถ นอน และทํากิจกรรมรวมกัน และที่สําคัญทําใหการทํางานที่ผานมา ไมเคยมีปญหา จึงทําใหเกิดประสิทธิภาพตอองคกร ตอมหาวิทยาลัย
และตอการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อพัฒนาบุคลากร
กิจกรรมสนับสนุน :
2. เพื่อประสิทธิภาพในการทํางานขององคกร
กิจกรรมยอย :
1. ขออนุญาตและวางแผน
1. อาจารยและเจาหนาที่ไดรับความรูใหมในการ 1. การทํางานของคณะฯ มีประสิทธิภาพ
2. ประชุมอาจารย
นํามาพัฒนาองคกร
3. ศึกษาดูงาน
2. มีความรักสามัคคีในการทํางานมากยิ่งขึ้น
4. ประเมินผล

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม

283

1

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

ศึกษาดูงานในประเทศไทย

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

356,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ครั้ง
1
/
งบดําเนินงาน
356,000 คาใชสอย
- คาพาหนะ 5 วัน x 11,000 x 2 คัน
เปนเงิน 110,000 บาท
- คาที่พัก4 วันๆ ละ 45,000 บาท
เปนเงิน 180,000 บาท
- คาเบี้ยเลี้ยง 60 คน x 210 บาท x 5 วัน
เปนเงิน 63,000 บาท
- คาของที่ระลึก 3,000 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน

284

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของคณาจารยในสาขาวิชานิติศาสตร
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
40,000 บาท รหัส
สาขาวิชานิติศาสตร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3-1-0410-2-51
4. ผูรับผิดชอบ อาจารยศิรินทร อินทรวิชะ
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
เพื่อใหการเรียนการสอนในสาขาวิชานิติศาสตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเปนที่ยอมรับ จึงจําเปนตองสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของคณาจารยในสาขาวิชานิติศาสตร ใหมีความรู
ความเชี่ยวชาญในกฎหมายตางๆ อีกทั้งจัดสรร ตํารา สื่อ อุปกรณ และวัสดุสํานักงาน ใหเพียงพอแกความตองการในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชานิติศาสตร
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อสงเสริมใหคณาจารยพัฒนาศักยภาพในการสอน1. จัดหาตํารา สื่อ อุปกรณและวัสดุสํานักงานใหเพียง 1. จํานวนตํารา สื่ออุปกรณและวัสดุสํานักงาน
1. คณาจารยนําผลงานทางวิชาการมาใชในการ
2. เพื่อใหคณาจารยสรางผลงานทางวิชาการ
พอแกความตองการ
2. จํานวนผลงานทางวิชาการของคณาจารย
จัดการเรียนการสอน
3. เพื่อใหมีตํารา สื่อ อุปกรณ และวัสดุ
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานทาง ในสาขาวิชานิติศาสตร
2. ความพึงพอใจของคณาจารยที่ไปศึกษาดูงาน
สํานักงาน ที่ตองใชในการจัดการเรียน
วิชาการทางดานนิติศาสตร โดยเชิญวิทยากรผูทรง 3. จํานวนสถานศึกษาที่เขาศึกษาดูงาน
3. คณาจารยนําความรูที่ไดรับจากการ
การสอนและในการสรางผลงานทาง
คุณวุฒิดานนิติศาสตร
ศึกษาดูงานมาพัฒนาการเรียนการสอน
วิชาการอยางเพียงพอ
3. จัดศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับ
ปริญญาโททางดานนิติศาสตร

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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1-2

3
1-2

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

40,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
จัดหาตํารา สื่อ อุปกรณ และวัสดุสํานักงาน
/ / / / / / / / / / / /
งบดําเนินการ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงาน โครงการ
/ /
4,800 คาตอบแทน
1
ทางวิชาการทางดานนิติศาสตร โดยเชิญ
- คาตอบแทนวิทยากร 4,800
วิทยากร ผูทรงคุณวุฒิดานนิติศาสตร
(จํานวน 1 คน x 4 ชม. X 1,200)
จัดศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
/ / /
6,700 คาใชสอย
ครั้ง
1
ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตร
- คาเชารถ 3,000
บัณฑิต และระดับปริญญาโททางดาน
- คาอาหารและเครื่องดื่ม 1,000
นิติศาสตร
- คาเบี้ยเลี้ยง 1,200
- คาประกันอุบัติเหตุเดินทาง 500
- คาของที่ระลึก 1,000
28,500 คาวัสดุ
- คาวัสดุสํานักงาน 14,000
- คาตํารา 14,000
- คาจางทําเอกสาร 500

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน

286

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาอาจารย
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
65,000 บาท รหัส
สาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยว
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3-1-0404-2-52
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.ดร.พิมพระวี โรจนรุงสัตย
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
ในการพัฒนาการเรียนการสอนควรกระทําอยางตอเนื่องสําหรับทุกสถาบันการศึกษาในทุกระดับ ทั้งนี้ควรมีปจจัยตางๆ เพื่อการชวยพัฒนาในการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพขึ้น ทั้งวัสดุ อุปกรณ
รวมทั้งวิทยากรที่มีประสบการณเพื่อแลกเปลี่ยนวิทยากรอีกทั้งใหอาจารยมีโอกาสนําความรูไปบริการวิชาการไดนอกจากภายในชั้นเรียน
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพ - จัดอบรมพิเศษใหแกนักศึกษา
1. วิทยากรบรรยายพิเศษ และเครือขายวิทยากร - นักศึกษาไดความรูจากวิทยากร
2. เพื่อการพัฒนาศักยภาพของอาจารย
- จัดอบรมบริการทางวิชาการดานอุตสาหกรรม
สื่อการเรียนการสอน
คุณภาพการเรียนการสอน
3. เพื่อเปดโอกาสการบริการวิชาการแกชุมชน
ทองเที่ยวแกผูสนใจ
2. จัดอบรมบริการวิชาการ
- เปดโอกาสใหชุมชน เรียนรูประสิทธิภาพการสอน
- ซื้อวัสดุอุปกรณในการเรียนการสอน
3. ผูสอนมีศักยภาพมากขึ้น
- เปนการพัฒนาศักยภาพผูสอน
- พัฒนาศักยภาพอาจารยดานตางๆ เชน รวมอบรม
สัมมนา ทําเอกสารการสอน

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม

287

1-3

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

- อบรมนักศึกษา
- อบรมบริการทางวิชาการ
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ
- พัฒนาศักยภาพอาจารย
- ซื่อคอมพิวเตอร

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

65,000

ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
 / 
งบดําเนินงาน
ครั้ง
1
 / 
15,000 คาตอบแทน
ครั้ง
1
/ / / / / / / / /
- คาตอบแทนวิทยากร 15,000 บาท
ภาค
2
ภาค
2
/ / / / / / / / /
10,000 คาใชสอย
เครื่อง
1
/
/
- คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ 10,000 บาท
10,000 คาวัสดุ
- คาวัสดุในการเรียนการสอน 10,000 บาท
งบลงทุน
30,000 คาครุภัณฑ
- คอมพิวเตอรพกพา 30,000 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน

288

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ พัฒนาสาขาวิชาสูความเปนเลิศ
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
80,000 บาท รหัส
สํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3-1-0401-2-53
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.ดร.พิมพระวี โรจนรุงสัตย
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
ภายในป 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีนโยบายจะผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนําความรู เปนที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ หนึ่งคณะตอหนึ่งสาขาวิชา โดยคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ไดกําหนดการพัฒนาสาขาวิชาสูความเปนเลิศคือ สาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยว
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการ
กิจกรรมสนับสนุน :
พัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรม
กิจกรรมยอย :
ทองเที่ยว เปนสาขาวิชาพัฒนาสูสากล
1. ติดตอเครือขายมหาวิทยาลัยตางประเทศในการ 1. ไดสาขาวิชาสูความเปนเลิศ
1. เปนการสรางศักยภาพในระดับสาขาวิชาเพื่อ
ใหมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล
รวมมือดานการฝกงานและหลักสูตรเพื่อพัฒนาสูสาก2. ไดเครือขายวิชาการในระดับสากล
2. เสริมศักยภาพคณะและมหาวิทยาลัยอยางเดนชัด
2. สรางและผลิตผลงานวิจัยที่เปน
2. รวมมือระหวางองคกรในการวิจัยเพื่อเครือขาย 3. ไดดําเนินการประชาสัมพันธสาขาวิชาสูสากล
องคความรูใหมในสาขาวิชาการ
งานวิจัยระดับสากล
ภายนอก
พัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรม
3. จัดบริการวิชาการเพื่อเผยแพรสาขาสูสากล
ทองเที่ยว ใหเปนสาขาวิชาที่พัฒนาสูสากล
ตอชุมชน
3. ใหบริการวิชาการเพื่อสรางความ
เปนเลิศกับประชาคมทุกระดับ

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม

289

3

1,2

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

- สรางเครือขายสถาบันการศึกษาสูสากล
- พัฒนาศักยภาพอาจารยในการวิจัย
และสรางเครือขายการวิจัยสูสากล
- จัดอบรมดานการทองเที่ยว
และโรงแรมเชิงลึก
- จัดทําเว็บไซด

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

80,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
/ / / / / / / / / / / /
งบดําเนินงาน
แหง
2
/ / / / / /
60,000 คาใชสอย
ครั้ง
1
- จัดอบรมทางดานการทองเที่ยว
/
และโรงแรมเชิงลึก เปนเงิน 20,000 บาท
ครั้ง
1
- พัฒนาศักยภาพอาจารยในสาขา
/ / / / / / /
เปนเงิน 30,000 บาท
เว็บไซต
1
- คาเบี้ยเลี้ยง เปนเงิน 10,000 บาท
20,000 คาวัสดุ
- คาจางทําเว็บไซด เปนเงิน 20,000 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน

290

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ จัดทําหองคอมพิวเตอรสําหรับเรียนการออกแบบดวยคอมพิวเตอร
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
1,170,000 บาท รหัส
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3-1-0405-2-54
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.พูลสวัสดิ์ มุมบานเซา
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
คอมพิวเตอรเปนเครื่องมือหลักในการออกแบบในปจจุบัน ตามหลักสูตรนักศึกษาศิลปะและการออกแบบจะตองเรียนการใชคอมพิวเตอรในการออกแบบซึ่งเรียนเกี่ยวกับการออกแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ
(ภาพเคลื่อนไหว) ไดแก วิชาการออกแบบดวยคอมพิวเตอร 1-5 ออกแบบผลิตภัณฑ ออกแบบบรรจุภัณฑ ออกแบบกราฟฟก ออกแบบการพิมพ งานโฆษณา ออกแบบตราสินคา โมชั่นกราฟฟก (Motion
Graphic) แอนนิเมชั่น (Animation) อินเตอรแอ็คทีฟ (Interactive) ตัดตอวีดีโอ และสื่อมัลติมีเดียตางๆ คอมพิวเตอรที่ใชในการเรียนจําเปนตองเปนเครื่องที่มีคุณภาพสูงกวาที่ใชกันอยูโดยทั่วไป แตในปจจุบัน
สาขาวิชายังไมมีคอมพิวเตอรดังกลาว ที่เรียนอยูตามหลักสูตรเดิมใชเครื่องคอมพิวเตอร (คอมพิวเตอร 2 มิติ) หอง Self Access Center ของคณะมนุษยฯ แตเมื่อทําหลักสูตรใหม (ศิลปะและการออกแบบ)
เครื่องคอมพิวเตอรของคณะฯไมสามารถรองรับได จึงมีความจําเปนเปนอยางยิ่งเพื่อใหการเรียนการสอนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ถาไมมีคอมพิวเตอรดังกลาว นักศึกษาก็ไมสามารถเรียนตามหลักสูตรได
เวียดนามและจีนเปนประเทศที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนามากในระยะนี้จึงควรใหนักศึกษาไดเรียนรูการพัฒนาบางโครงการในประเทศเชนนี้
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. นักศึกษามีความรูในดานการออกแบบ
กิจกรรมหลัก
นักศึกษาสามารถออกแบบกราฟฟก 2 มิติ และ องคกรหรือหนวยงานภายนอกมีความพอใจใน
ดวยคอมพิวเตอรอยางเชี่ยวชาญทั้ง 2 มิติ
1. การศึกษาและฝกการออกแบบดวยคอมพิวเตอร 3 มิติ ไดยางมีประสิทธิภาพ
ความสามารถในการออกแบบดวยคอมพิวเตอร
และ 3 มิติ
กิจกรรมรอง
ของนักศึกษา
2. นักศึกษาสามารถใชความรูในการออก
1. การฝกปฏิบัติการออกแบบดวยคอมพิวเตอรนอก
แบบดวยคอมพิวเตอร ออกไปประกอบ
เวลาเรียน
อาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมสนับสนุน
1. การจัดการเรียนการสอนแลการฝกอบรมใหผูเรียน
ออกไปประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม

291

2

1

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

นักศึกษาไดศึกษาการออกแบบ
โดยใชคอมพิวเตอร 2 มิติ และ 3 มิติ
นักศึกษามีความรูความสามารถ
ในการออกแบบดวยคอมพิว
เตอร 2 มิติ 3 มิติ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

1,170,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
/ / / / / / / / / / / /
งบลงทุน
คน
80
1,050,000 คาครุภัณฑ
/ / / / / / / / / / / /
- คอมพิวเตอรคุณภาพสูง 30 เครื่อง
คน
80
เครื่องละ 30,000 บาท เปนเงิน 900,000 บาท
- เครื่องปรับอากาศขนาด 30,000
BTU จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 50,000
เปนเงิน 150,000 บาท
งบดําเนินงาน
120,000 คาวัสดุ
- โตะคอมพิวเตอร พรอมเกาอี้ จํานวน 30 ชุด
ชุดละ 4,000 บาท เปนเงิน 120,000 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน

292

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ ศูนยการเรียนรูเครือขายชุมชน
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
20,000 บาท รหัส
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3-1-0409-2-55
4. ผูรับผิดชอบ นางสาวฐิติมา สุวรรณชาติ
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
ในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ในหลายรายวิชามีการศึกษาขอมูลชุมชน ซึ่งนักศึกษาจําเปนตองศึกษาชุมชนอยางเปนระบบ การมีศูนยการเรียนรูที่เปนเครือขายชุมชน
จะทําใหนักศึกษามีสถานที่และองคความรูที่จะใชในการคนควาขอมูลชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็สามารถสรางเครือขายระหวางสาขาวิชาและชุมชนทองถิ่นไดเปนอยางดีตอไป
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อจัดตั้งศูนยขอมูลชุมชนและจัด
1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรและปริ้นเตอร
1. สาขาวิชาไดศูนยขอมูลการเรียนรู
1. ศูนยขอมูลการเรียนรูจะเปนแหลงเรียนรู
ระบบขอมูลชุมชน
2. จัดวางระบบอินเตอรเน็ต
ของชุมชนตางๆจํานวน 1 แหง
ขอมูลในชุมชนใหบริการแกนักศึกษาในการ
2. เพื่อสรางเครือขายขอมูลระหวางสาขา
3. จัดซื้อโตะ - เกาอี้
ศึกษารายวิชาตางๆ ในสาขาวิชาการพัฒนา
วิชาและชุมชนทองถิ่น
4. จัดเก็บขอมูลชุมชนจากการเรียนการสอน
ชุมชนไดรอยละ 80
3. เพื่อใหนักศึกษาไดมีศูนยขอมูลในการ
ในรายวิชาตางๆ
ศึกษาไดอยางเปนระบบ

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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3

1
2

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
- นํานักศึกษาในรายวิชาตางๆ
ลงศึกษาชุมชนและเก็บขอมูลชุมชน
- นักศึกษาสามารถศึกษาขอมูล
ชุมชนจากศูนยเรียนรูเครือขายชุมชน

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

20,000

ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
/ /
งบลงทุน
เครื่อง
1
/ / / / / / / / / /
20,000 คาครุภัณฑ
- คอมพิวเตอรตั้งโตะ 20,000 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
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บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ บริหารจัดการศูนยภาษาและใหบริการชุมชน
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
80,000 บาท รหัส
ศูนยภาษา คณะมนุษยศาสตรฯ
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3-1-0401-2-56
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.ดร.สุทัศน นาคจั่น
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
ศูนยภาษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนหนวยงานที่ต้งั ขึ้นเพื่อเปนแหลงการศึกษา คนควา และพัฒนาการเรียนรูที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย
มีพันธกิจในการใหบริการดานวิชาการ การจัดการเรียนการสอน พัฒนาภาษาตางๆใหแกบุคลากรในสถาบัน สูความเปนผูมีความสามารถทางภาษา จัดอบรมและจัดการเรียนภาษาหลักสูตรสั้นๆและวิจัยศึกษา
คนควาเพื่อพัฒนาองคความรูภาษาไทย ภาษาทองถิ่นและภาษานานาชาติ บริการชุมชน ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาเปนศูนยภาษาแหงปวงชนจึงจําเปนตองมีการบริหารจัดการเพื่อการบริการชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อการใหบริการชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมหลัก
1. อาคารที่สะอาดและมีมาตรฐาน
2. เพื่อเพิ่มความรูดานภาษาแกชุมชน บุคลากรครู 1. ดูแลความสะอาด
ไดรับการยอมรับในระดับดีมาก
นักเรียนและนักศึกษา
2. จัดซื้อโตะนั่งพักใตอาคาร 16 ชุด
2. ความพึงพอใจในการบริการระดับมาก
3. บริการจัดอบรมทางภาษา
4.ใหบริการเชาอาคารสถานที่ จัดประชุม
5. จัดอบรมภาษาอังกฤษ/ไทย/จีน/ญี่ปุน
6. วัสดุสํานักงาน
7. ปายบอรด ประกาศ ประชาสัมพันธ
8. ติดตั้ง Internet หองพักอาจารย
9. ผาปูโตะหองประชุม
10.โปรเจคเตอรหองประชุม

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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รายละเอียดกิจกรรม

1-2 จัดซื้อโตะนั่งพักใตอาคาร
บริการเชาอาคารสถานที่ จัดประชุม
จัดอบรมภาษาอังกฤษ/ไทย/จีน/ญี่ปุน
วัสดุสํานักงาน
ปายบอรด ประกาศ ประชาสัมพันธ
โปรเจคเตอรหองประชุม

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

3 บอรด
1 เครื่อง

5 ครั้ง

8 ชุด

พ.ศ. 2552
ต.ค พ.ย ธ.ค
/ / /
/ / /
/ / /
/ / /

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ชุด
ครั้ง
ครั้ง
ชุด
บอรด
เครื่อง

หนวยนับ เปาหมาย

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
พ.ศ. 2553
ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย
/ / / / / /
/ / / / / /
/ / / / / /
/ / / / / /
/
/
ก.ค
/
/
/
/

ส.ค
/
/
/
/

ก.ย
/
/
/
/

คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)

80,000

งบดําเนินการ
44,000 คาวัสดุ
- โตะ 8 ชุดๆละ 3,500 (8X3,500) 28,000 บาท
- 1 บอรดๆ ละ 5,000 บาท
- หมึกปริ้นเตอร,ปากกา,ไวทบอรด,กระดาษ
11,000 บาท
11,000 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 11,000 บาท
งบลงทุน
25,000 ครุภัณฑ
- โปรเจคเตอร 1 เครื่อง 25,000 บาท

งบประมาณ
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ บริหารสาขาเพื่อสนับสนุนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
30,000 บาท รหัส
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3-1-0407-2-57
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.ดร.สริตา บัวเขียว
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
กระบวนการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพจําเปนตองอาศัยปจจัยสําคัญตาง ๆ อยางหลากหลาย และปจจัยสําคัญประการหนึ่งคือดานสื่อ วัสดุ อุปกรณ และเอกสารตํารา เปนตน สิ่ง
เหลานี้จะเปนปจจัยเสริมใหกระบวนการเรียนการสอนและนักศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อเตรียมเอกสารตํารา เพื่อสงเสริมการเรียนการสอ1. การเตรียมเอกสาร ตํารา และวัสดุ อุปกรณ เพื่อ 1. เอกสาร ตํารา และวัสดุ อุปกรณ
1. ผลการเรียนของนักศึกษา
2. เพื่อเตรียมวัสดุ อุปกรณ ใหกับครูและนักศึกษา สงเสริมการเรียนการสอนใหกับครูและนักศึกษา 2. การเรียนของนักศึกษา
2. ผลการประเมินอาจารย
3. เพื่อสรางเสริมความรูใหกับอาจารย
2. การเชิญวิทยากรและการศึกษาดูงาน
3. การสอนของอาจารย
3. ผลการประกันคุณภาพ
4. เพื่อใหระบบประกันคุณภาพของสาขา
3. การจัดทํารายงานการประกันคุณภาพ
มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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2
3

1

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

1. การเตรียมเอกสาร ตํารา และวัสดุ
อุปกรณเพื่อสงเสริมการเรียนการสอน
ของนักศึกษาและอาจารย
2. การศึกษาดูงาน
3. การประกันคุณภาพการศึกษา

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

30,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
/ / / / / / / / / / / /
งบดําเนินการ
13,000 คาใชสอย
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 3,000 บาท
- การศึกษาดูงาน 10,000 บาท
ครั้ง
1
คาวัสดุ
17,000 - การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ 13,000 บาท
- การจัดซื้อหนังสือและสื่อ 4,000 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
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บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน การซื้อวัสดุสํานักงาน
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
90,000 บาท รหัส
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3-1-0403-2-58
4. ผูรับผิดชอบ อาจารยประชา รัตวร
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา เปนวิธีการศึกษาที่ตองการใหนักศึกษาไดรับความรูรอบดาน โดยการสรางสื่อการเรียนการสอน และรวมตัวเปนการพัฒนาทักษะทางวิชาการแก
อาจารย และนักศึกษาของสาขาวิชา ซึ่งตองใชวัสดุอุปกรณ ที่จําเปนตอการดําเนินงาน เพื่อใหเกิดความคลองตัวและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
กิจกรรมหลัก : บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษ 1. มีวัสดุ อุปกรณประกอบการเรียนการสอน
1. นักศึกษามีสื่อการเรียน
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
กิจกรรมรอง :
2. มีการบูรณาการทั้งในเชิงจัดการ
2. อาจารยมีสื่อการสอน
2. เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของสาขาวิชาใหมี 1. ซื้อวัสดุในการเรียนการสอนของสาขาวิชา
และการปฏิบัติการ
3. บัณฑิตมีคุณสมบัติตรงความตองการ
ความคลองตัวและมีประสิทธิภาพ
2. จัดประชุมในการเรียนรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ3. ไดสื่อการเรียนการสอน
ของหนวยงาน
3. ผลิตสื่อการเรียนในรายวิชาที่รับผิดชอบ

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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1

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

ซื้อวัสดุ เพื่อประกอบการเรียนการสอน
- กลอง VDO
- วัสดุสํานักงาน
- คอมพิวเตอร

รายละเอียดกิจกรรม

1
4
1

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

เครื่อง
ครั้ง
ชุด
/

/

/
/
/

/

/

คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)

90,000

งบลงทุน
60,000 คาครุภัณฑ
- กลอง VDO 1 ชุดๆ ละ 40,000 บาท
- คอมพิวเตอร 20,000 บาท
งบดําเนินงาน
30,000 คาวัสดุ
- วัสดุสํานักงาน 30,000 บาท

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
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1

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

- จางเจาหนาที่บริหารโครงการ

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

100,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
/ / / / / / / / / / / /
งบดําเนินงาน
คน
1
100,000 คาตอบแทน
- คาจางเจาหนาที่ 7,940 x 12 = 95,280 บาท
- คาประกันสังคม 5% = 397 x 12 เดือน
เปนเงิน 4,720 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน

บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ บริหารโครงการความรวมมือฯ (กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น)
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
100,000 บาท รหัส
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3-1-0403-2-59
4. ผูรับผิดชอบ อาจารยประชา รัตวร
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานและงานธุรการเพื่อสนับสนุนการบริหารงานในการจัดการศึกษาในโครงการความรวมมือทางวิชาการฯ ใหดําเนินไปอยางเรียบรอยและราบรื่น เปนไปตาม
วัตถุประสงคของโครงการและบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัยในดานการจัดการศึกษาเพื่อชุมชน จึงตองมีการจัดจางพนักงาน เพื่อเขามาทําหนาที่และอํานวยความสะดวกในการบริหารงานในโครงการฯ
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อใหการบริหารโครงการเกิดความเรียบรอย
1. จางเจาหนาที่ประจําโครงการ 1 คน
1. มีเจาหนาที่ประจําโครงการเพื่อบริหาร
1. การบริหารโครงการเปนไปอยางเรียบรอย
และดําเนินไปอยางราบรื่น
สนับสนุนการบริหารงาน
และเปนระบบ

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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1

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

- คาถายเอกสารเพื่อประกอบการเรียน
ของนักศึกษาโครงการฯ ทั้ง 2 รุน
- จัดหาวัสดุ
- จางทําเอกสาร

รายละเอียดกิจกรรม

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
/ / / / / / / / / /
งบดําเนินการ
รายวิชา
21
230,000 คาวัสดุ
- คาเอกสาร 8 วิชา 8 x 100 x 84 = 67,200 บาท
ครั้ง
3
- คาเอกสาร 13 วิชา 13 x 100 x 70 = 91,000 บ.
วิชา
15
- คาวัสดุการศึกษา 41,800 บาท
- คาจางทําเอกสาร 30,000 บาท
230,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษา (ความรวมมือ รปม.)
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
230,000 บาท รหัส
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3-1-0403-2-60
4. ผูรับผิดชอบ อาจารยประชา รัตวร
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากตามขอตกลงของโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กําหนดใหในการเรียนการสอนตองมีการ
จัดหาตํารากลางซึ่งผลิตโดยกรมฯ ดังนั้นเพื่อใหเปนไปตามขอตกลงจึงไดกําหนดโครงการขึ้น
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อจัดทําเอกสารประกอบการสอน
1. จางทําเอกสารประกอบการเรียนการสอน
1. นักศึกษามีเอกสารใชในการเรียนการสอน
1. นักศึกษาไดรับความรูความเขาใจ
ในการเรียนการสอน

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ บริหารการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาสาขาวิชาสังคมศึกษา
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
40,000 บาท รหัส
สาขาวิชาสังคมศึกษา
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3-1-0406-2-61
4. ผูรับผิดชอบ อาจารยจุฬาพร ศรีรังสรรค
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
การเสริมสรางและผลิตบัณฑิตใหไดคุณภาพนั้น การจัดการบริการภายในสาขาเปนปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญอยางมาก ดายความพรอมในวัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชยอม
อํานวยความสะดวกใหแกบุคลากรสาขาวิชาทําใหเกิดประสิทธิผลทางการทํางานที่ดี อันหมุนเวียนกลับสูนักศึกษา
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อเสริมสรางความพรอมในการจัด
กิจกรรรมหลัก
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
การเรียนการสอนแกคณาจารยสาขาวิชา
1. การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาสังคมศึกษา
ผลผลิต : ประสิทธิภาพการการจัดการ
กิจกรรมรอง
การเรียนการสอนสาขาวิชาสังคมศึกษา
1. พัฒนาบุคลากร
2. บริการวิทยบริการ
3. ประกันคุณภาพ
4. พัฒนาสาขาวิชาสูระดับสากล
กิจกรรมสนับสนุน
1. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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1.

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

บริหารจัดการสาขาวิชา

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

40,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
/ / / / / / / / / / / /
งบลงทุน
ครั้ง
12
20,000 คาครุภัณฑ
- เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา 20,000 บาท
งบดําเนินงาน
20,000 คาวัสดุ
- คาเอกสาร 10,000 บาท
- คาวัสดุ 10,000 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน

304

บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ การบริหารและจัดการความเสี่ยงคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
5,000 บาท รหัส
สํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3-1-0401-2-62
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.ดร.สุทัศน นาคจั่น
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
ความเสี่ยงในหนวยงานมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพผลงาน การบริหารจัดการและพัฒนาทุกหนวยงาน การจัดการความเสียงจึงเปนหลักประกันในประสิทธิภาพของงาน การวิเคราะหความเสี่ยง
จัดทําแผนปองกันความเสี่ยง จึงมีความจําเปนโดยเฉพาะความเสี่ยงที่เปนปจจัยสําคัญของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานบริหารและผลิตบัณฑิต รวมทั้งดําเนินงานตามพันธกิจหลักตาม พรบ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อพัฒนาความรูความสามารถของ
กิจกรรมสนับสนุน :
บุคลากรใหปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ
กิจกรรมยอย :
2. เพื่อหาแนวทางปองกันความเสี่ยง
1. ประชุมสัมมนาแผนปฏิบัติการเสริมสรางความเขาใ1. ความรู ความเขาใจของบุคลากรในคณะฯ
ความเสี่ยงภายในคณะฯ ไดรับความสําคัญและมี
และการบริหารความเสี่ยง
ทัศนคติและความรูในการทํางานมุงเนนคุณภาพตาม ดานการจัดการความเสี่ยง
แผนปองกันความเสี่ยง
เกณฑ สกอ.
2. มีแนวทางปฏิบัติเรื่องการปองกันและจัดการ 1. ความไมพรอมดานความรู ความเขาใจของ
2. กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานและประเมินผลงานความเสียง
บุคลากรในคณะดานตางๆ
ประจําภาคเรียน
3. นักศึกษาเขาเรียนป 1 เพิ่มขึ้น
2. การประกันคุณภาพการศึกษาคณะฯ
3. ประชาสัมพันธแกนักเรียน นักศึกษา ชุมชน และ 4. คณาจารยและพนักงานทุกคนมรขอตกลงโดย 3. คุณภาพการจัดการเรียน การสอน การวิจัย
หนวยงานตางๆ ดานภารกิจของคณะฯ และการรับนักลงนามกับคณบดี
และตําแหนงทางวิชาการ
ศึกษา
4. การรับนักศึกษา การจบการศึกษา หลักสูตร
4. การจัดทําขอตกลงปฏิบัติงานของคณาจารยระดับ
การบริการวิชาการ
สาขาวิชาและคณะฯ

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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2

1

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

5,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
- ประชุม สัมมนาปฏิบัติการหัวขอ "ความเสี ครั้ง
/ /
งบดําเนินงาน
1
และการจัดการความเสี่ยง"
2,000 คาวัสดุ
- จัดทําแผนการจัดการความเสี่ยงคณะมนุษ แผน
/ / /
- คาเอกสาร 100 ชุดๆละ 20 บาท เปนเงิน 2,000 บ.
1
- ประชาสัมพันธการเรียนการสอนและ
/ / / / / / / / /
3,000 คาตอบแทน
สาขา
13
การรับนักศึกษาผลงานและชุมชนสัมพันธ
- คาตอบแทนวิทยากร 3,000 บาท
- ทําขอตกลง ลงนามการปฏิบัติงาน
/
คน
90
ระดับคณะฯ

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
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บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ การพัฒนาการจัดการความรู (KM) และขอมูลสารสนเทศคณะมนุษยศาสตรและสังคงบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
15,000 บาท รหัส
สํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3-1-0401-2-63
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.ดร.สุทัศน นาคจั่น
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
การจัดการความรูและการจัดระบบขอมูลสารสนเทศมีความสําคัญในการสงเสริมการบริหารและการจัดการเรียนการสอน ที่สําคัญคือการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคนหา
องคความรูใหม บนพื้นฐานของการมีสวนรวมของบุคลากรในหนวยงานซึ่งจะสงผลใหเกิดความยั่งยืนในการพัฒนาหนวยงานและคุณภาพการจัดการศึกษาโดยรวม
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อพัฒนาวิธีการจัดการความรูที่มี
กิจกรรมสนับสนุน :
ประสิทธิภาพในคณะฯ
กิจกรรมยอย :
2. เพื่อพัฒนาการเก็บขอมูลสารสนเทศ
1. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ KM
1. มีการประชุมสัมมนา KM ผูเขารวมมีความรู 1. บุคลากรในคณะมีความเขาใจตรงกันและมี
ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น
2. จัดทําแผนกลยุทธเฉพาะ KM
ความเขาใจในการปฏิบัติ KM
ทัศนคติที่ดีใน KM
3. เพื่อสรางชุมชนการจัดการความรูและ
3. พัฒนาระบบฐานขอมูลของคณะฯ บนพื้นฐาน KM2. มีแผนกลยุทธดานการจัดการความรู
2. มีความชัดเจนในการดําเนินงาน KM ของคณะ
การเผยแพรความรูของคณะฯ ใหมี
เพื่อการบริหารและการจัดการเรียนการสอน
3. มีระบบฐานขอมูลของคณะที่ดีเพื่องาน KM
3. บุคลากรและนักศึกษาพึงพอใจในการจัดทํา
ผลงานที่ดีมีคุณภาพอยางตอเนื่อง
4. จัดตั้งชุมชน KM ของคณะฯ
และการเรียนการสอน
เว็บไซดของคณะฯ และใชเปนชองทางพัฒนา
5. พัฒนาเว็บไซดเพื่อการเผยแพรความรูเชิงบริหารแล4. มีชุมชนเกี่ยวกับ KM
ทางวิชาการอยางสม่ําเสมอ
การเรียนการสอน
5.มีเว็บไซดของคณะฯ ที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพ
บนพันธกิจของคณะฯ

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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3

2

1

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

- จัดตั้งชุมชน KM ของคณะ
- จัดทําสื่อเผยแพรความรูรูปแบบตางๆ

- ประชุมสัมมนาปฏิบัติการ KM
- จัดทําแผนกลยุทธการจัดการ
ความรูและแนวปฏิบัติ
- พัฒนาเว็บไซด ฐานขอมูล
และแนวทางเผยแพรความรู

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

15,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
/ / /
งบดําเนินงาน
ครั้ง
2
/ / /
3,500 คาตอบแทน
- คาวิทยากร 3,500 บาท
/ / / / / / / / /
คาใชสอย
เว็บไซต
1
3,500 - คาลงขอมูลเว็บไซด 3,500 บาท
5,000 คาวัสดุ
- คาเอกสาร 100 ชุดๆ ละ 50 บาท
/ / / / / / / / /
เปนเงิน 5,000 บาท
ชุมชน
1
รูปแบบ
3
/ / / / / / / / /
3,000 - คาปายประชาสัมพันธ 2 ปายๆ ละ
1,500 บาท เปนเงิน 3,000 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
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บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
50,000 บาท รหัส
สํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3-1-0401-2-64
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.ดร.สริตา บัวเขียว
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
การประกันคุณภาพการศึกษามีความสําคัญเพราะจะสงผลตอการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ ดังนั้นจึงตองสงเสริม กลไก และระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
กิจกรรมสนับสนุน : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมยอย :
2. ใหบุคลากรมีความรูความเขาใจในงานประกันคุณภ1. อบรมเชิงปฏิบัติการ
1. บุคลากรไดรับการอบรมเชิงปฏิบัติการดานงาน 1. บุคลากรของคณะฯ มีความรู ความเขาใจ
3. เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายในและภายนอก 2. สนับสนุนเงินดานกลไกงานประกันคุณภาพ
ประกันคุณภาพ จํานวน 80 คน
ในงานประกันคุณภาพที่ระดับ 3.5
ใหเกิดประสิทธิภาพ

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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1

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

อบรมเชิงปฏิบัติการ

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

50,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
คน
80
/ /
งบดําเนินงาน
10,000 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 10,000 บาท
28,800 คาใชสอย
- คาอาหาร 80คน x 50 x 2วัน x 2มื้อ 16,000 บาท
- คาอาหารวาง 80 คนx40x 2 วันx 2 มื้อ 12,800 บ.
11,200 คาวัสดุ
- คาจางทําเอกสาร 8,000 บาท
- คาวัสดุสํานักงาน 3,200 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน

310

บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ ประกันคุณภาพการศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคม
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
6,000 บาท รหัส
สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3-1-0417-2-65
4. ผูรับผิดชอบ นางสาวรัฐวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดใหสถานศึกษาตองมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ซึ่งเปนหนวยงานหลัก จะมีความเขมแข็ง สามารถพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาไดนั้น สวนหนึ่งขึ้นอยูกับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและความมี
มาตรฐานของหนวยงานยอย ดังนั้นสาขาวิชาพัฒนาสังคม ซึ่งเปนหนวยงานยอย เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงเห็นสมควรจัดใหมีการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับสาขาวิชา
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1.เพื่อจัดระบบบริหารจัดการที่ดีของสาขาวิชาพัฒนาสั1.จัดประชุมคณะกรรมการสาขาวิชาปละ 4 ครั้ง 1.สาขาวิชาประชุมปละ 4 ครั้ง
1.ประชุมครบปละ 4 ครั้ง
2.เพื่อจัดระบบและกลไก การประกัน คุณภาพการศึก 2.จัดทําระบบฐานขอมูลเอกสารประกันคุณภาพ 2.มีระบบฐานขอมูลเอกสารประกันคุณภาพ
2.มีระบบฐานขอมูลเอกสารการประกัน
ของสาขาวิชาพัฒนา
ของสาขาวิชา
ของสาขาวิชา 1 ชุด
คุณภาพของสาขาวิชา 1 ชุด
3.เพื่อจัดระบบฐานขอมูลเอกสารของสาขาวิชา
พัฒนาสังคม

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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รายละเอียดกิจกรรม

1 และ 2 จัดประชุมคณะกรรมการ
สาขาวิชาปละ 4 ครั้ง และ
เอกสารประกอบการประชุม
3 จัดระบบฐานขอมูลเอกสาร
การประกันคุณภาพของสาขาวิชา

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

6,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
/
/
/
/
งบดําเนินการ
ครั้ง
4
6,000 คาวัสดุ
- คาเอกสาร 4,000 บาท
/ / / / / / / / / / / /
- วัสดุสํานักงาน 2,000 บาท
ชุด
1

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน

312

บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ โครงการประชาสัมพันธสาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
20,000 บาท รหัส
สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
6-1-0414-2-66
4. ผูรับผิดชอบ นางสาวฉออน จุยแจง
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนาไดเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษามาตั้งแตภาคเรียนที่ 2/2543 เปนตนมา แตก็ยังไมเปนที่รูจักกันอยางกวางขวางแพรหลายในกลุมประชาชนสวนใหญและในโอกาส
ที่สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนาจะมีอายุครง 10 ป ในภาคเรียนที่ 1/2553 สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนาจึงถือวาเปนโอกาสดีที่จะไดประชาสัมพันธสาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนาใหแพรหลายยิ่งขึ้น
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
เพื่อเผยแพรสาขาวิชายุทธศาสตรการ
1. จัดทําปายโฆษณา / ประชาสัมพันธ
1. จํานวนปายโฆษณาประชาสัมพันธ
สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนาและหลักสูตร
พัฒนาใหเปนที่รูจักและเปนที่ยอมรับ
2. ประชาสัมพันธผานสื่อหนังสือพิมพ วิทยุกระจาย 2. จํานวนครั้งของการประชาสัมพันธผานสื่อ
ยุทธศาสตรการพัฒนาเปนที่รูจักและเปนที่
อยางกวางขวาง
เสียงและโทรทัศน
หนังสือพิมพวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน
ยอมรับอยางกวางขวางมากขึ้น
8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
ประสงค
งบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ขอที่
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
1 จัดทําปายโฆษณาประชาสัมพันธ
/ / / / / / / /
งบดําเนินการ
ปาย
10
2 โฆษณาประชาสัมพันธผานหนังสือพิมพ
10,000 คาใชสอย
3 โฆษณาประชาสัมพันธผานโทรทัศน
/ / / / / / / /
- คาโฆษณาผานหนังสือพิมพ 4,800 บาท
ครั้ง
16
/ / / / / / / /
- คาโฆษณาผานโทรทัศน 5,200 บาท
10,000 คาวัสดุ
- คาปายโฆษณา 10,000 บาท
20,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ สรางเครือขายบัณฑิต
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
30,000 บาท รหัส
สํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
6-1-0401-2-67
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.ดร.พิมพระวี โรจนรุงสัตย
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
ในแตละปการศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีบัณฑิตที่จบการศึกษา ไมต่ํากวา 1,000 คน ซึ่งบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาสามารถไปประกอบอาชีพตามสาขาวิชา และอาชีพอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ ตลอดจนบัณฑิตที่จบไปแลวนั้น ไดสรางชื่อเสียงใหกับคณะและมหาวิทยาลัย ดังนั้นคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงเล็งเห็นถึงความสําคัญของการสรางเครือขายบัณฑิต กับคณะ
เพื่อติดตามความสําเร็จและประเมินผลความตองการของบัณฑิต ซึ่งจะสามารถปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือขายของคณะใหกวางขวางมากยิ่งขึ้น
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อจัดสรางเครือขายบัณฑิตที่
กิจกรรมสนับสนุน :
สําเร็จการศึกษากับบัณฑิตปจจุบัน
กิจกรรมยอย :
1. ประโยชนตอการเชื่อมโยงเครือขาย
2. เพื่อจัดทําระบบฐานขอมูลในการ
1. ดําเนินการสรางเครือขายบัณฑิตอยางตอเนื่อง 1. ไดฐานขอมูลเครือขายบัณฑิตศิษยเกา
ติดตามบัณฑิต
2. จัดทําฐานขอมูลบัณฑิตสําหรับคณะมนุษยฯ
คณะมนุษย
ขาวสารเพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัย
3. ประชาสัมพันธขาวสารขอมูลที่มีประโยชนตอ 2. ศิษยเกาไดรับขอมูลขาวสารจากคณะฯ
และคณะฯ รวมทั้งนักศึกษาและศิษยเกา
ศิษยเกาและยกยองศิษยเกาที่นําชื่อเสียงมาให
อยางตอเนื่อง
สถาบัน

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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1

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

- จัดทําฐานขอมูลเครือขายบัณฑิต
- ดําเนินการประชาสัมพันธขาวสาร
แกศิษยเกาอยางตอเนื่อง

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

30,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
/ / / / / / / / / / / /
งบดําเนินงาน
ฐาน
1
/ / / / / / / /
20,000 คาใชสอย
- คาจางออกแบบฐานขอมูลและดูแล
เปนเงิน 20,000 บาท
10,000 คาวัสดุ
- คาเอกสาร และคาวัสดุสํานักงาน
เปนเงิน 10,000 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
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บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ ศึกษาดูงานกรณีกองพัฒนาและยุทธศาสตรการพัฒนา (ภาคอีสาน)
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
40,000 บาท รหัส
สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
6-1-0414-2-68
4. ผูรับผิดชอบ นางสาวฉออน จุยแจง
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา จะตองเรียนรายวิชาหลักการพัฒนาและการสรางยุทธศาสตรการพัฒนา
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการสัมมนา และการออกแบบการเผยแพรและการถายทอดยุทธศาสตรการพัฒนา เพื่อศึกษาหลักการพัฒนาและการสรางยุทธศาสตรพัฒนาและหลักการเผยแพรและถายทอด
ยุทธศาสตร ดังนั้นทางบัณฑิตศึกษา สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนาจึงไดจัดใหมีการศึกษาดูงานเพื่อผูเรียนจะไดสัมผัส เรียนรูจากประสบการณจริงกอใหเกิดความเขาใจและเพิ่มพูนปญญาแกผูเรียน
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
เพื่อใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขา
1. ศึกษาดูงานกระบวนการเรียนรู
1. จํานวนนักศึกษาและคณาจารยระดับบัณฑิต
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและคณาจารย
วิชายุทธศาสตรการพัฒนาและการสราง
2. วิเคราะหทุก / สุข ของเกษตรกรได
ศึกษาไปศึกษาดูงาน
ไดเรียนรูเกี่ยวกับหลักการพัฒนาและการสราง
ยุทธศาสตรการพัฒนาและหลักการเผย
3. ดูวิถีชีวิตของเกษตรกรตนแบบ
2. รายงานผลการศึกษาดูงาน
ยุทธศาสตรการพัฒนาและหลักการเผยแพร
แพรและถายทอดยุทธศาสตรและ
4. ดูวิธีการถายทอดการดําเนินวิถีชีวิตของเกษตรกร
และถายทอดยุทธศาสตรการพัฒนาของชุมชน
สามารถนํามาปรับใชในการเรียนและ
ตนแบบสูชุมชนเสียงและโทรทัศน
ในจังหวัดทางภาคอีสาน
การพัฒนาในชีวิตประจําวันได

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม

316

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

- ติดตอประสานงาน
- ศึกษาดูงานกระบวนการ
เรียนรูวิเคราะหทุกข / สุข
ของเกษตรกรตนแบบและดู
วิธีการถายทอดการดําเนินวิถี
ชีวิตของเกษตรกรตนแบบ
- ประเมินผลและรายงานผล

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

40,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
/
งบดําเนินการ
/ /
4,800 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 4,800 บาท
31,170 คาใชสอย
- คาหองพัก 15,000 บาท
- คาเชารถตู 9,000 บาท
/
- เบี้ยเลี้ยง 1,620 บาท
- คาอาหาร 3,600 บาท
- คาอาหารวาง 1,200 บาท
- คาของที่ระลึก 750 บาท
4,030 คาวัสดุ
- คาจัดทําคูมือและเอกสารรายงานผล 4,030 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ ศึกษาการพัฒนาทองถิ่นในตางประเทศ
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
80,000 บาท รหัส
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
6-1-0414-2-69
4. ผูรับผิดชอบ หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขายุทธศาสตรการพัฒนา
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
ดุษฎีบัณฑิตยุทธศาสตรการพัฒนาตองมีประสบการณกวางขวางดานการพัฒนา การไดพบเห็นการพัฒนาที่ประสบความสําเร็จในตางประเทศจะเพิ่มพูนประสบการณดังกลาวไดมาก
เวียดนามและจีนเปนประเทศที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนามากในระยะนี้จึงควรใหนักศึกษาไดเรียนรูการพัฒนาบางโครงการในประเทศเชนนี้
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. นักศึกษาไดประสบการณจากงาน
1. นักศึกษาไปพบเห็นงานพัฒนาในตางประเทศ 1. รอยละของจํานวนนักศึกษาที่ไปรับ
1. มีการประชาสัมพันธขาวการไปศึกษางานใน
พัฒนาในตางประเทศ
2. ใหนักศึกษาตอบประเด็นปญหาเกี่ยวกับงานพัฒนาประสบการณ รอยละ 70
ตางประเทศของนักศึกษาอยางนอย 1 ครั้ง
2. นักศึกษาไดความรูความเขาใจงาน
ที่ไปศึกษา
2. คําตอบและขออภิปรายของนักศึกษาอยูใน
2. นักศึกษาอางถึงการทํางานของหนวยงานตาง
พัฒนาในตางประเทศ
3. อาจารยและนักศึกษารวมกันอภิปรายและเรียบเรียงระดับดี
ประเทศในการเรียน,หรืออภิปราย 3 ครั้ง
3. อาจารยและนักศึกษาไดเพิ่มเติม ,
รายงาน
3. รายงานการไปศึกษาดูงานพัฒนาในตางประเทศ 3. เอกสารรายงานการไปศึกษางานพัฒนาตาง
สังเคราะหองคความรูใหม
สําเร็จอยางนอย 1 เลม
ประเทศถูกนํามาใชคนควาหรือศึกษาในการ
การเรียน / สอน ไมต่ํากวา 3 ครั้ง

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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3.

2.

1.

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

- เตรียมขอมูลและติดตอหนวย
งานที่จะไปศึกษา
- กําหนดประเด็นการเรียนรู
โดยประชุมรวมกัน
เดินทางไปศึกษาเรียนรู
โครงการพัฒนาในประเทศ
สัมมนาสรุปผลการไปศึกษา

รายละเอียดกิจกรรม

1

2

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ครั้ง

ครั้ง

/

/

/

/
/

/
/

/

80,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
/ / /
งบดําเนินการ
กิจกรรม
2
80,000 คาใชสอย
- คาเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานหานะ 80,000 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
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1

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

ศึกษาดูงานนอกสถานที่

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

156,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
/ /
/ /
งบดําเนินการ
ครั้ง/คน
2/154
156,000 คาใชสอย
- คารถคันละ 11,000 บาท 4 คัน 2 วัน 2 ครั้ง
11,000 x 4 x 2 x 2 = 176,000 บาท
(ขอตั้งงบ 156,000 บาท)

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ การพัฒนานักศึกษาโดยการศึกษาดูงานและการจัดกิจกรรมพัฒนาภาวะผูนําและพัฒ งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
156,000 บาท รหัส
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
6-1-0403-2-70
4. ผูรับผิดชอบ อาจารยประชา รัตวร
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
นอกจากการศึกษาในชั้นเรียนแลว การพัฒนาประสบการณนักศึกษาเปนสวนเสริมใหนักศึกษาไดมีโอกาสเรียนรูนอกชั้นเรียนและเปนการเปดโลกทัศนนักศึกษาจากสถาน
ประกอบการจริง รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพความเปนผูนําเปนเรื่องจําเปนและเพื่อใหเกิดประโยชนแกชุมชนโดยรวม
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อใหนักศึกษามีความรู
1. จัดการศึกษาดูงานนวัตกรรม
1. นักศึกษาไดศึกษาดูงาน 1 ครั้ง
1. นักศึกษามีความรูและโลกทัศน
และประสบการณที่กวางขวาง
และการจัดการเปลี่ยนแปลง
ที่กวางขวางขึ้น

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต
2. งาน/โครงการ พัฒนาความรู บุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
3. หนวยงาน
4. ผูรับผิดชอบ อาจารยประชา รัตวร
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
นอกจากการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนแลว การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางคุณธรรม
และมีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ ในสายตาของประชาชนทั่วไปเปนสิ่งจําเปน
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
1. เพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและสามารถนําไป1. จัดโครงการ ดวยคุณธรรม
ใชในการประกอบอาชีพและชีวิตประจําวันได
2. จัดกีฬาสัมพันธ
2. เพื่อสรางความสัมพันธระหวางนักศึกษา
3. ศึกษาดูงาน
3. เพื่อพัฒนาความรู และเปดโลกทัศนของนักศึกษา 4. ดูงานนวัตกรรมและจัดการเปลี่ยนแปลง
4. เพื่อสรางเสริมประสบการณจากสถานการณจริง

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
รหัส
รหัส

6-1-0403-2-71

ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. นักศึกษาเขารวมโครงการทั้งสิ้น 4 โครงการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
1. นักศึกษา มีความรู ความสามารถและ
สมรรถนะในการบริการจัดการและสนอง
ตอบตอทองถิ่นตลอดจนมีคุณธรรม
จริยธรรม พัฒนาบุคลิกภาพ
และความสามัคคีในหมูคณะ

จริยธรรม ความรูและเสริมสรางบุคลิกภาพของนักศึกษา เพื่อใหเหมาะสมกับวิชาชีพ

ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
งบประมาณแผนดิน
บาท
50,000 บาท
งบเงินรายได
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1

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

- โครงการศึกษาดูงาน

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

50,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
/
งบดําเนินงาน
คน
41
49,200 คาใชสอย
- คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ที่พัก
ยานพาหนะ 41 คนๆ ละ 1,200 บาท
(41x1,200) = 49,200 บาท
800 คาวัสดุ
- คาปาย 800 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
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บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ ศึกษาดูงานนอกสถานที่
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
20,000 บาท รหัส
สาขาวิชาสังคมศึกษา
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
6-1-0406-2-72
4. ผูรับผิดชอบ อาจารยปยชาติ สึงตี
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
การผลิตบัณฑิตทางสังคมศาสตรที่มีคุณภาพนั้น โดยเฉพาะบัณฑิตครุศาสตรซึ่งจบการศึกษาออกไปเปนครูผูสอน ผูสงผลตอการพัฒนาประเทศ ดังนั้นการเรียนการสอนภายใน
หองเรียนเพียงอยางเดียวคงไมเพียงพอสําหรับการพัฒนานักศึกษาการออกศึกษาดูงานจึงเปนการเปดโลกทัศนและเสริมสรางประสบการณความรูใหมนอกหองเรียน
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อเสริมสรางประสบการณการเรียนรูนอกหองเรีย กิจกรรมหลัก
บัณฑิตที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน
ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1. การจัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร
ผลผลิต : ประสิทธิภาพการการจัดการ
กิจกรรมรอง
การเรียนการสอนสาขาวิชาสังคมศึกษา
1. พัฒนานักศึกษา
2. สงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
3. บริการวิทยบริการ
กิจกรรมสนับสนุน
1. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ดานสังคมศาสตร

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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1.

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

ศึกษาดูงานนักศึกษา

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

20,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
/
/
งบดําเนินงาน
ครั้ง
2
20,000 คาใชสอย
- คาเชารถ จํานวน 1 คัน x 2 วัน x 10,000 บาท
เปนเงิน 20,000 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
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1. แผนงาน
บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ พัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร(2)
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
190,000 บาท รหัส
3. หนวยงาน
สํานักงานคณะบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
งบเงินรายได
6-1-0401-2-73
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.พูลสวัสดิ์ มุมบานเซา
30 กันยายน 2553
สิ้นสุด
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
6. หลักการและเหตุผล
การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรซึ่งหมายถึงอาจารยผูทําการสอน และเจาหนาที่ที่ทําหนาที่สนับสนุนการเรียนการสอนมีความสําคัญตอการศึกษาเปนอยางมาก บุคลากรควรเปนผู
ที่มีความคิดกาวหนา การศึกษาจึงจะพัฒนาไดอยางรวดเร็วและถูกทิศทาง การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรโดยจัดการศึกษาอบรมจึงนับไดวาเปนวิธีในการพัฒนาที่จําเปน เพื่อนําความรูมาพัฒนาระบบการศึกษาตอไป
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อเพิ่มความรู ความสามารถของบุคลากร
1. อบรมสัมมนา
ผูเขาอบรมสัมมนา มีความรู ความสามารถเพิ่มขึ้น การเรียนการสอน และการสนับสนุนการศึกษา
2. เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารการศึกษา
2. ประเมินผล
มีประสิทธิภาพ
8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
ประสงค
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ขอที่
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
1-2 อบรมสัมมนา
/ / / / / / / / / / / /
งบดําเนินงาน
คน
86
60,000 คาตอบแทน
- คาวิทยากร 60,000 บาท
90,000 คาใชสอย
- คาอาหารและอาหารวาง 90,000 บาท
40,000 คาวัสดุ
- คาเอกสารและเครื่องเขียน 40,000 บาท
190,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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บริการวิชาการ
1. แผนงาน
ผลผลิต ผลงานการใหบริการวิชาการ
2. งาน/โครงการ ศึกษาและถายทอดความรูตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแกทองถิ่นและสังคม งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
50,000 บาท รหัส
สํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
6-2-0401-2-74
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.ดร.สุทัศน นาคจั่น
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีพันธกิจหนึ่งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏในการสืบสานโครงการพระราชดําริและแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
โดยรวบรวมองคความรู วิเคราะหและนําไปถายทอดใหแกทองถิ่นและสังคม เปนการบริการชุมชนประการหนึ่ง และเปนการเสริมสรางประสบการณแกนักศึกษาอีกประการหนึ่ง
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อสังเคราะหแนวคิดสําคัญของ
กิจกรรมสนับสนุน :
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมยอย :
2. เพื่อสรางรูปแบบการถายทอดคามรู
1. สรุปบทคัดยอสําคัญ
1. จํานวนบทคัดยอ 10 เรื่อง
1. ผูใชประโยชน/ นักเรียน นักศึกษามีความ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. จัดทําปายความรูกลางแจง
2. ปายความรูกลางแจง 10 ปาย พรอมองคประกอบ พึงพอใจระดับมาก
3. เพื่อศึกษาผลการถายทอดความรูตาม
3. สรางสื่อถายทอดความรูแบบภาคสนาม และออนไ การสาธิตกิจกรรม
2. มีรูปแบบการถายทอดองคความรูปรัชญา
วิธีการและรูปแบบกลางแจงและออนไลน
4. จัดกิจกรรมคายกลางวันแบบแขงขัน walk rally 3. มีปายถายทอดความรูและเว็บไซด
เศรษฐกิจพอเพียงที่เปนรูปธรรม
นักเรียนและเยาวชนในทองถิ่น
4. กิจกรรมคายกลางวัน 1 ครั้ง ผูเขารวม 50 คน

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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2
3

1

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

- สรุปบทคัดยอสําคัญของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- จัดทําปายความรูกลางแจง
- จัดทําเว็บไซดจากขอ 2
- ติดตั้งปายความรูและเว็บไซต
- จัดกิจกรรมคายกลางวันแบบแรลลี่

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

50,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
/ / /
งบดําเนินงาน
เรื่อง
10
35,000 คาใชสอย
/ / /
- คาตอบแทนคนควา 5 เรื่องๆ ละ 2,000 บาท
ปาย
10
/ /
เปนเงิน 10,000 บาท
เว็บไซต
1
/ /
- คากิจกรรมเขาคาย 1 ครั้ง 50 คนๆ ละ 500 บาท
แหง
1
/ / /
เปนเงิน 25,000 บาท
คน
50
15,000 คาวัสดุ
- ปายประชาสัมพันธ 10 ปายๆ ละ 1,500 บาท
เปนเงิน 15,000 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน

327

1
2

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

อบรมเชิงปฏิบัติการ
เงินสนับสนุนในการเขารับการอบรม

รายละเอียดกิจกรรม
5
5

พ.ศ. 2552
ต.ค พ.ย ธ.ค
/ / /
/ / /

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

เลม
คน

หนวยนับ เปาหมาย

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
1. คณาจารยที่ผานการอบรมมีความรู ความ
เขาใจในการทํางานวิจัยที่คาเฉลี่ย 3.5

6-4-0401-2-75

30,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
พ.ศ. 2553
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
/ / / / / / / / /
งบดําเนินงาน
/ / / / / / / / /
10,000 คาใชสอย
- คาเบี้ยเลี้ยง เดินทาง และ ยานพาหนะ
10,000 บาท
20,000 คาวัสดุ
- คาเอกสาร 20,000 บาท

วิจัย
1. แผนงาน
ผลผลิต ผลงานการวิจัยและสรางความรู
2. งาน/โครงการ พัฒนาศักยภาพอาจารยดานงานวิจัย
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
30,000 บาท รหัส
สํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.ดร.สริตา บัวเขียว
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
การวิจัยเปนการสรางองคความรู คณาจารยในระดับอุดมศึกษาควรไดรับการสงเสริมและสนับสนุนในการทําวิจัย
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อใหอาจารยมีผลงานวิจัย
1. สนับสนุนเงินในการทําวิจัยของคณาจารย
1. อาจารยผานการอบรมวิจัย จํานวน 5 คน
2. เพื่อใหอาจารยมีความรู ความเขาใจในการทําวิจัย 2. สนับสนุนเงินในการอบรมวิจัยของคณาจารย
2. ผลงานวิจัย 5 เลม

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนงบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
60,000 บาท รหัส
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
6-1-0414-2-76
4. ผูรับผิดชอบ หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขายุทธศาสตรการพัฒนา
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
การเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขายุทธศาสตรการพัฒนาตองอาศัยเครื่องอํานวยความสะดวกวัสดุอุปกรณมากมายจึงจําเปนตองจัดหา
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. การเรียนการสอนตามหลักสูตรเปน
1. จัดหาวัสดุสํานักงานใหเพียงพอแกการใชงาน 1. วัสดุสํานักงานพรอมบริการตลอดเวลาอยางนอย ขอขัดของในการเรียนการสอนอันเนื่องจากขาด
ไปดวยความสะดวก
2. ซอมแซมครุภัณฑที่ใชในการเรียนการสอนใหอยู รอยละ 80
แคลนวัสดุ , อุปกรณเสียหาย , เกิดขึ้นนอยผูสอน
ในสภาพดี
2. ครุภัณฑที่เปนอุปกรณอํานวยความสะดวกใน พอใจในระดับ 4 จากมาตรา 5 ระดับ
3. ครุภัณฑที่จําเปนในการเรียนการสอนมีเพิ่มเพียงพอการเรียนรูอยูในสภาพพรอมใชรอยละ 80
3. มีพริ้นเตอรเพิ่มขึ้นอยางนอย 1 เครื่อง

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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1.
2.
3.

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน
ซอมครุภัณฑที่ชํารุด
จัดซื้อครุภัณฑร้นิ เตอร
- พิมพขาว - ดํา
- ความเร็วในการพิมพ 10 วินาที
- RMPV 250-2000 แผน/เดือน
- ความละเอียด 600 x 600 dpi
- หนวยความจํา 32 MB
- Scan ความละเอียด 1200 x 1200 dpi

รายละเอียดกิจกรรม
1
1
1

พ.ศ. 2552
ต.ค พ.ย ธ.ค
/
/

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ชุด
ชุด
เครื่อง

หนวยนับ เปาหมาย

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน

60,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
พ.ศ. 2553
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
/ / / / / / /
งบดําเนินการ
/ / / / / / /
30,000 คาวัสดุ
/ / /
- คาวัสดุสํานักงาน 15,000 บาท
- คาหนังสือ 15,000 บาท
20,000 คาใชสอย
- คาซอมครุภัณฑ 20,000 บาท
งบลงทุน
10,000 คาครุภัณฑ
- เครื่องปริ้นเตอร 10,000 บาท
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1

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

1. จัดซื้อวัสดุ
2. จางทําเอกสารประกอบการสอน

รายละเอียดกิจกรรม
120

พ.ศ. 2552
ต.ค พ.ย ธ.ค
/ /
/ /

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

คน

หนวยนับ เปาหมาย

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน

300,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
พ.ศ. 2553
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
/ / / / / / / / /
งบดําเนินงาน
/ / / / / / / / /
100,000 คาใชสอย
- คาใชสอย 100,000 บาท
200,000 คาวัสดุ
- คาวัสดุการศึกษา 200,000 บาท

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ การจัดการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
300,000 บาท รหัส
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
6-1-0403-2-77
4. ผูรับผิดชอบ อาจารยประชา รัตวร
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
เพื่อใชการศึกษาในโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความราบรื่นในการจัดการศึกษา นักศึกษาสําเร็จเปนมหาบัณฑิตไดตาม
วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยมีตอการผลิตบัณฑิตในทองถิ่น
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดความ 1. จัดซื้อวัสดุ
1. มีวัสดุใชสอยในการเรียนการสอน
นักศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ราบรื่นในการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา
2. จางทําเอกสาร
2. มีเอกสารประกอบการศึกษา

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ พัฒนานักศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ปริญญาโท)
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
110,000 บาท รหัส
บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
6-1-0407-2-78
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.ดร.สุทัศน นาคจั่น
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมประสบการณตางๆ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีความสําคัญตอคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการศึกษาคนควาวิจัย
เปนการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในเวลาปกติ
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพิ่มพูนประสบการณของนักศึกษา
1. ศึกษาดูงานนอกมหาวิทยาลัยในและตางประเทศ 1. นักศึกษามีความรู ประสบการณกวางขวางขึ้น 1. นักศึกษาพึงพอใจที่ไดรับความรูเพิ่มขึ้น
ปริญญาโทสาขาวิชาภาษาอังกฤษนอกหองเรียน
2. ประชุม สัมมนา องคกรนอกมหาวิทยาลัย
2. นักศึกษาไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอื่น
2. นักศึกษาไดเรียนรูสิ่งใหมๆ
2. เพื่อพัฒนาความรู ความคิดตามสภา
3. รวมประชุม สัมมนาระดับชาติ ในสาขาวิชา
ที่สัมพันธกับการเรียนการสอน
3. ความรูใหมๆ ที่นักศึกษาไดมีประโยชนตอ
ความเปนจริงที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ
3. นักศึกษาไดความรูใหมๆ มากขึ้น
วิชาชีพของตนเอง
4. เชิญวิทยากรมาบรรยายพิเศษ

รายละเอียดงาน/โครงงาน/กิจกรรม
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2

1

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

1. ศึกษาดูงานนอกมหาวิทยาลัย
ในหรือนอกประเทศ
2. เขาประชุมสัมมนาในองคกร
ระดับชาติ
3. สัมมนาโดยการเชิญวิทยากร
มาใหความรูเปนกรณีพิเศษ

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

110,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
/ / / / / /
งบดําเนินการ
ครั้ง
1
30,000 คาวัสดุ
/ / / / / / / / / / /
- 20 คน x 150 บาท เปนเงิน 30,000 บาท
ครั้ง/คน
1/20
80,000 คาใชสอย
/ /
/ /
- คาใชสอยเดินทาง 20 คนๆ ละ 3,000 บาท
ครั้ง
2
(20x 3,000) เปนเงิน 60,000 บาท
- คาลงทะเบียนเขาประชุม
(20 x 1,000) เปนเงิน 20,000 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน

วิทยาการจัดการ
๕,๔๕๒,๓๐๐ บาท
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ บริหารงานทั่วไป
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
1,889,550 บาท รหัส
สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1-1-0501-1-01
4. ผูรับผิดชอบ นางสมนึก วิเศษสมบัติ
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
ในการจัดการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพ จะตองมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น สํานักงานคณบดี จึงมีหนาที่จัดหา ซอมแซม
วัสดุ อุปกรณ ใหพรอมใชงานไดตลอดเวลา
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
เพื่อใหอาจารยนักศึกษาและบุคลากร
กิจกรรมหลัก
จํานวนนักศึกษา บุคลากร
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
ไดมีวัสดุ อุปกรณมาใชรวมกัน
ของคณะวิทยาการจัดการจํานวนอุปกรณ
ของนักศึกษา อาจารย และบุคลากร
1. การบริหารและสนับสนุน
อยางมีประสิทธิภาพ
ของคณะวิทยาการจัดการ
ของคณะวิทยาการจัดการ
การจัดการศึกษา
กิจกรรมยอย
1. งานบริหารทั่วไป

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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ครั้ง
คน

เดือน

5. คาจางพัฒนาระบบงานการเงิน + พัสดุ
6. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ

7. คาวัสดุ
12

1
46

52

12

/

/
/

/

/

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

สัปดาห

เดือน

4. คาจางคนดูแลภูมิทัศน

3. คาเชาเครื่องรองรับผาอนามัย

/

/
/

/

/

/

/
/

/

/

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
ประสงค
ต.ค พ.ย ธ.ค
ขอที่
1 งานบริหารทั่วไป
1. ซอมแซมครุภัณฑ
ครั้ง
/ / /
12
2. คาเชาเครื่องใชสํานักงาน
เดือน
/ / /
12

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
600,000 คาใชสอย
/ / / / / / / / /
- คาซอมแซมอุปกรณ เปนเงิน 400,000 บาท
/ / / / / / / / /
- คาเชาเครื่องใชสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง
18,200 บาท/เดือน 200,000 บาท/ป
120,000 คาวัสดุ
/ / / / / / / / /
- เครื่องรองรับผาอนามัย 34 เครื่อง
จํานวน 34 หองน้ําหญิง 120,000 บาท
(ตามรายละเอียดที่แนบมา)
/ / / / / / / / /
78,000 คาใชสอย
- คาจางผูดูแลภูมิทัศนหลังใหมสัปดาหละ
5 วัน ๆ ละ 300 บาท 78,000 บาท
50,000 คาใชสอย
/ / / / / / / / /
- คาจางเขียนโปรแกรมระบบการเงิน + พัสดุ
/ / / / / / / / /
100,000 คาใชสอย
- คาเบี้ยเลี้ยง 30,000 บาท คาที่พัก 50,000 บาท
- คายานพาหนะ 20,000 บาท
/ / / / / / / / /
941,550 คาวัสดุ
- วัสดุสํานักงาน 649,550 บาท
- วัสดุงานบานงานครัว 212,000 บาท
- วัสดุ 80,000 บาท
1,889,550 *ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ แนะแนวการศึกษาตอและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2553
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
150,000 บาท รหัส
ฝายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1-1-0501-2-02
4. ผูรับผิดชอบ นายวัชระ เวชประสิทธิ์ ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
คณะวิทยาการจัดการมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตดานบริหารธุรกิจ และนิเทศศาสตรที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความตองการของชุมชนและสังคม เพื่อใหผูที่สนใจศึกษาตอในระดับอุดมศึกษามีความรู
ความเขาใจและปฏิบัติตนอยางถูกตองในการศึกษาตอในคณะวิทยาการจัดการ จึงมีนโยบายในการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเปนการประชาสัมพันธและปฐมนิเทศนักศึกษาใหมของคณะวิทยาการจัดการ
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
1. เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจในการศึกษาตอ กิจกรรมสนับสนุน : สนับสนุนการจัดการเรียนการ
ในคณะวิทยาการจัดการ
สอนและบริหารงานทั่วไป
2. เพื่อเปนการประชาสัมพันธและเสริมสราง
กิจกรรมยอย :
ภาพลักษณที่ดีใหกับคณะวิทยาการจัดการ
1. จัดทําสื่อประชาสัมพันธการศึกษาตอคณะวิทยาการ1. จํานวนสื่อประชาสัมพันธ
1. ระดับการรับรูขอมูลการศึกษาตอคณะ
3. เพื่อเสริมสรางโอกาสในการศึกษาตอระดับ
จัดการ
2. จํานวนสถาบันการศึกษาที่แนะแนว
วิทยาการจัดการ
อุดมศึกษาแกผูที่สนใจศึกษาตอ
2. แนะแนวการศึกษาตอตามสถาบันการศึกษาตาง ๆ 3. ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดกิจกรรม 2. จํานวนนักศึกษาใหมปการศึกษา 2553
4. เพื่อใหนักศึกษาสามารถปฏิบัติตนในการเรียนใน 3. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2553
3. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ
คณะวิทยาการจัดการ
การจัดกิจกรรม

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

150,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
พ.ศ. 2553
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1, 2, 3 1. จัดทําสื่อประชาสัมพันธการศึกษาตอคณ ชนิด
3
/ / /
งบดําเนินงาน
วิทยาการจัดการ
100,000 คาวัสดุ
- คาจางทําโบวชัวร 5,000 เลมๆ ละ 20 บาท
เปนเงิน 100,000 บาท
1, 2, 3 2. แนะแนวการศึกษาตอตามสถาบัน
สถาบัน
25
/ / / / /
12,000 คาใชสอย
การศึกษาตาง ๆ
- คาอาหารกลางวัน 20 คนๆ ละ 10 มื้อ ๆ ละ
60 บาท เปนเงิน 12,000 บาท
3,000 คาวัสดุ
- คากระดาษ 30 รีมๆ ละ 100 บาท 3,000 บาท
4 3. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
ครั้ง
1
/ / /
15,000 คาวัสดุ
ปการศึกษา 2553
ระดับ
3.5
- คาจางทําคูมือนักศึกษาใหม 600 เลมๆ ละ
25 บาท เปนเงิน 15,000 บาท
20,000 คาใชสอย
- คาอาหารวาง 1 มื้อๆ ละ 600 คนๆละ30บาท
เปนเงิน 18,000 บาท
- คาตกแตงสถานที่ 2,000 บาท
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
80,000 บาท รหัส
ฝายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1-1-0501-2-03
4. ผูรับผิดชอบ นายวรวุทธิ์ ยิ้มแยม อาจารยประจําฝายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
บัณฑิตที่มีคุณภาพนอกจากจะมีความสามารถดานวิชาการแลว บัณฑิตจะตองเปนผูที่มีคุณธรรมและจริยธรรมตอวิชาชีพของตน เพื่อใหเกิดความสงบสุขเรียบรอยของสังคม ดังนั้น
ฝายกิจการนักศึกษาจึงเห็นความสําคัญของการปลูกฝงคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคในดานคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามใหกับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
1. เพื่อสรางทัศนคติของการมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี กิจกรรมรอง
ใหกับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
สงเสริมกิจกรรมกศึกษา
2. เพื่อใหบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการเปนผูมีคุณธรรมกิจกรรมยอย :
และจริยธรรมที่ดีของสังคม
1. กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
1. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
1. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
2. รณรงค "แตงกายดี เทิดศักดิ์ศรีวิทยาการจัดการ" 2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

80,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ 2552
พ.ศ.2553
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1, 2 1. กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ครั้ง
2
/
/
งบดําเนินงาน
นักศึกษา
คน
1,000
14,400 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ12 ชม.
ชม.ละ 600 บาท 14,400 บาท
30,000 คาใชสอย
- คาอาหารวาง 2 มื้อ ๆ ละ 500 คน
คนละ 60 บาทเปนเงิน 30,000 บาท
5,600 คาวัสดุ
1, 2 2. รณรงค "แตงกายดี เทิดศักดิ์ศรี
คน
1,000
- คาเอกสาร 5,600 บาท
วิทยาการจัดการ"
ชนิด
3
30,000 คาวัสดุ
- คาจางทําปายประชาสัมพันธ 10 ชื้น
ชิ้นละ 1,000 บาท เปนเงิน 10,000 บาท
- คาจางทําโลหรางวัล 20 ชิ้น
ชิ้นละ 1,000 บาท 20,000 บาท
(ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ)
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
110,000 บาท รหัส
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1-1-0502-2-04
4. ผูรับผิดชอบ ภูวดล วงศรัตน กรรมการประจําหลักสูตร
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ไดมีการจัดการเรียนการสอนโดยมุงเนนใหนักศึกษาไดเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในรายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแลวนั้น การสงเสริมและพัฒนา
ทักษะความรูและประสบการณดานอื่น ๆ ก็เปนสิ่งจําเปนที่จะตองเสริมสรางเพื่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหเปนผูที่มีความรู ความสามารถและทักษะในการทํางานเพิ่มมากขึ้น โดยสาขาวิชา
การจัดการทั่วไปไดดําเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพสําหรับนักศึกษาขึ้นเพื่อเปนการพัฒนานักศึกษาใหสามารถนําความรูและทักษะตาง ๆ ไปใชในการทํางานไดจริงอยางมีประสิทธาพ
และกอใหเกิดคุณคาและประโยชนแกนักศึกษาอยางแทจริง
7 วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อใหนักศึกษามีความรูเกี่ยวกับ
กิจกรรมหลัก
จํานวนนักศึกษาที่เขาอบรม /สัมมนา
1.นักศึกษาสามารถอธิบายเกี่ยวกับทักษะ
การพัฒนาทักษะ นําเสนองานที่มีประสิทธิภาพ
จัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร
จํานวนการจัดอบรมและสัมมนา
การนําเสนองานได และสามารถนําเสนองาน
2. เพื่อใหนักศึกษามีความรูเกี่ยวกับ
กิจกรรมยอย :
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
งานสารบรรณและสามารถหนังสือ
1. โครงการอบรมพัฒนาทักษะการนําเสนองาน
จํานวนการฝกประสบการณวิชาชีพ
2.นักศึกษาสามารถอธิบายเกี่ยวกับงาน
ราชการ รายงานการประชุมไดอยางถูกตอง
2. โครงการอบรมพัฒนาทักษะงานสารบรรณ
สารบรรณไดและเขียนหนังสือราชการ
3.เพื่อใหนักศึกษามีความรูเกียวกับทักษะ
3. โครงการอบรมพัฒนาทักษะการบริหารจัดการวิชา
รายงานการประชุมไดอยางถูกตอง
การบริหารจัดการวิชาชีพตาง ๆ
3.1 การจัดการโลจิสติกส
3.นักศึกษาสามารถจัดการสัมมนาและฝก
4.เพื่อใหนักศึกษานําความรูที่ไดรับไป
3.2 การบริหารสินคาคงคลัง
ประสบการณวิชาชีพได
ประยุกตใชหรือนําไปใชในการทํางาน
3.3 การจัดการสินคานําเขา-สงออก
หรือประกอบอาชีพ
4.โครงการจัดการสัมมนาปญหาทางการจัดการ
5. เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรู
5.โครงการฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการทั่วไป
และสามารถจัดการสัมมนาไดเปนอยางดี

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต

ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
งบประมาณ
พ.ศ. 2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1, 4 1.จัดอบรมพัฒนาทักษะการ
ครั้ง
2
/ / / /
/ / /
งบดําเนินงาน
นําเสนองาน
4,800 คาตอบแทน
- คาวิทยากรจํานวน 1 คน x 6 ชั่วโมง
x 400 บาท x 1 วัน x 2 ครั้ง 4,800 บาท
6,000 คาใชสอย
- คาอาหารกลางวันและอาหารวาง
25 คน x 120 บาท x 2 รุน x 1วัน 6,000 บาท
9,200 คาวัสดุ
- คาเอกสารประกอบการอบรม
50 ชุด x 100 บาท เปนเงิน 5,000 บาท
- คาวัสดุ เปนเงิน 4,200 บาท
2, 3 2.จัดอบรมพัฒนาทักษะงาน
ครั้ง
1
/ / / / / /
4,800 คาตอบแทน
สารบรรณ
- คาวิทยากร จํานวน 1 คน x 6 ชม.x 400 บาท
x 2 วัน เปนเงิน 4,800 บาท

วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
6. เพื่อเสริมสรางทักษะวิชาชีพ
และแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินธุรกิจแกนักศึกษา
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รายละเอียดกิจกรรม

5

4.โครงการจัดการสัมมนาปญหา
ทางการ

3, 4 3. อบรมพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ
วิชาชีพ
3.1 การจัดการโลจิสติกส
3.2 การบริหารสินคาคงคลัง
3.3 การจัดการสินคา นําเขา-สงออก

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
7,200 คาใชสอย
- คาอาหารกลางวันและอาหารวาง
30 คน x 120 บาท x 2 วัน เปนเงิน 7,200 บาท
13,000 คาวัสดุ
- คาเอกสารประกอบการอบรม
30 ชุด x 200 บาท เปนเงิน 6,000 บาท
- คาวัสดุ เปนเงิน 7,000 บาท
ครั้ง
1
/ / / / / /
14,400 คาตอบแทน
- คาวิทยากรจํานวน 1 คน x 6 ชม. x 800 บาท
x 3 วัน เปนเงิน 14,400 บาท
10,800 คาใชสอย
- คาอาหารกลางวันและอาหารวาง
30 คน x 120 บาท x 3 วัน เปนเงิน 10,800
9,800 คาวัสดุ
- คาเอกสารประกอบการอบรม
30 ชุด x 150 บาท เปนเงิน 4,500 บาท
- คาวัสดุ เปนเงิน 5,300 บาท
ครั้ง
2
/ / / / /
/ / / /
9,600 คาตอบแทน
1.คาวิทยากร จํานวน 2 คน x 6 ชม.x 800 บาท
เปนเงิน 9,600 บาท

343

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

110,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
14,400 คาใชสอย
1.คาอาหารกลางวันและอาหารวาง
60 คน x 120 บาท x 2 วัน 14,400 บาท
6,000 คาวัสดุ
1.คาเอกสารประกอบการบรรยาย
60 ชุด x 100 บาท เปนเงิน 6,000 บาท

344

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ สรางเสริมสุขภาพ
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
20,000 บาท รหัส
ศูนยสงเสริมสุขภาพและงานบริการ คณะวิทยาการจัดการ
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1-1-0501-2-05
4. ผูรับผิดชอบ อาจารยคงขวัญ ศรีสอาด
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
ศูนยสงเสริมสุขภาพและงานบริการ คณะวิทยาการจัดการ ไดตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนของการสงเสริมสุขภาพ อีกทั้งมุงเนนสงเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางคุณภาพบัณฑิต
และปองกันโรคดวย การออกกําลังกาย ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และแนวทางสงเสริมสุขภาพของ สสส. ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีสุขภาพกาย สุขภาพใจ
ที่ดี แข็งแรง และพรอมตอการศึกษาและการทํางานที่มีประสิทธิภาพ จึงดําเนินโครงการสรางเสริมสุขภาพ
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลิต
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
1. เพื่อเสริมสรางสุขภาพบัณฑิต
รอยละของจํานวนผูเขารวมกิจกรรม
นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย
กิจกรรม
รอยละของความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม และประชากรในชุมชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหมี
สงเสริม
สุขภาพรางกายที่แข็งแรง
รอยละที่เพิ่มขึ้นของรายไดรวม
รวมถึงรูจักวิธีการดูแลรักษาสุขภาพและ
1.รวมพลัง
รอยละของการเขาใชบริการของจํานวนสมาชิก สรางเสริมสุขภาพอยางถูกวิธี
2. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการ
2.Good
ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
3.ปรับปรุงหอง และซอมบํารุงอุปกรณ Fitness
3. เพื่อสงเสริมใหบุคลากรและประชาชน
4.บริหาร
มีสวนรวมในกิจกรรม รวมพัฒนาสุขภาพ
5.สัมมนา
ที่ยั่งยืนดวยการออกกําลังกาย
4. เพื่อปลูกฝงคานิยมใหรักการออกกําลังกาย
และเปนศูนยรวมของผูรักษสุขภาพ

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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20,000 *ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
เปาหมาย พ.ศ. 2552
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
/ /
งบดําเนินงาน
1
8,400 คาใชสอย
- กิจกรรมรวมพลังเยาวชนสรางเสริมสุขภาพ
คาอาหารวางและอาหารกลางวัน
70 คน x 2 วัน x 60 บาท เปนเงิน 8,400 บาท
1,600 คาวัสดุ
- คาวัสดุ เปนเงิน 1,600 บาท
/ / / / / / / / / / / /
10,000 คาวัสดุ
12
- บริหารจัดการ PBR Health Care
Fitness Center 10,000 บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

เดือน

ขอที่ 4 2.บริหารจัดการ PBR Health Care
Fitness Center

หนวยนับ
ครั้ง

รายละเอียดกิจกรรม

ขอที่ 1 1.รวมพลังเยาวชนสรางเสริมสุขภาพ

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ พัฒนาทักษะนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
138,000 บาท รหัส
สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1-1-0501-2-06
4. ผูรับผิดชอบ อาจารยสาขาวิชาการบัญชี
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
สาขาวิชาการบัญชี มุงผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะการเปนนักบัญชีที่สมบูรณ โดยมุงเนนใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในเชิงทฤษฏี และมีทักษะในการปฏิบัติตาง ๆ เพื่อใหนักศึกษาสาขาวิชา
การบัญชี มีการเตรียมความพรอมกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา ในสถานประกอบการตาง ๆ ตลอดจนการออกไปปฏิบัติงานจริง และมีคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานประกอบ
การตาง ๆ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในปจจุบัน ทําใหวิชาชีพการบัญชี กฏหมายที่เกี่ยวกับการบัญชีและภาษี โปรแกรมสําเร็จรูปทางดานการบัญชี การตรวจสอบบัญชีดวยคอมพิวเตอร
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี การสอบบัญชี การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพที่เปลี่ยนแปลงซึ่งตองปฏิบัติตามมาตรฐานของ
วิชาชีพการบัญชี สาขาวิชาการบัญชีไดเล็งเห็นความสําคัญในการที่จะพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ใหมีมาตรฐานวิชาชีพ และเปนที่ตองการของสถานประกอบการ
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
1. นักศึกษามีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับทฤษฏี
กิจกรรมหลัก
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี
1. นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีมีความรู
หลักการ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
การจัดการเรียนการสอนดานสังคมศึกษา
ความเขาใจ เกี่ยวกับศาสตรใน
2. นักศึกษามีการฝกทักษะการปฏิบัติเพื่อใหมี
กิจกรรมรอง
สาขาวิชาการบัญชี
คุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพบัญชี
สงเสริมกิจการนักศึกษา
2. นักศีกษาสาขาวิชาการบัญชีไดรับ
กิจกรรมสนับสนุน
การเตรียมความพรอม การเตรียมตัว
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
สูเสนทางอาชีพทางการบัญชีที่คาดหวัง

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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1,2

1,2

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามรูปแบบ
การเรียนรูแบบมีสวนรวม เรื่อง
การเขียนแผนธุรกิจ (อ.จันทรา)

การจัดอบรมปฏิบัติการ การตรวจสอบ
บัญชีดวยคอมพิวเตอร (อ.จันทรา)

รายละเอียดกิจกรรม

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ครั้ง
1
/ / / /
งบดําเนินงาน
คน
80
7,200 คาตอบแทน
- คาวิทยากร จํานวน 1 คน x 6 ชั่วโมง
x 600 บาท x 2 วัน เปนเงิน 7,200 บาท
9,600 คาใชสอย
- คาอาหารกลางวันและอาหารวาง
80 คน x 120 บาท เปนเงิน 9,600 บาท
7,400 คาวัสดุ
- เอกสารประกอบการอบรม
80 คน x 80 บาท เปนเงิน 6,400 บาท
แผนซีดี 1,000 บาท
ครั้ง
1
/ / / /
21,600 คาตอบแทน
คน
80
- คาวิทยากร จํานวน 3 คน x 6 ชั่วโมง
x600 บาท x 2 วัน 21,600 บาท
9,600 คาใชสอย
- คาอาหารกลางวันและอาหารวาง
80 คน x 120 บาท เปนเงิน 9,600 บาท
7,800 คาวัสดุ
- เอกสารประกอบการอบรม
80 คน x 60 บาท เปนเงิน 4,800 บาท
คาวัสดุ เปนเงิน 3,000 บาท

7. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
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ครั้ง
คน

ครั้ง
คน

ครั้ง
คน

การรณรงคใหนักศึกษาและบุคลากร
บันทึกรายรับรายจาย
(ผศ.ภัทรา , อ. จันทรา )

การโปรแกรมสําเร็จรูปทางดานการ
การบัญชี (อ.จันทรา)

1,2

1,2

หนวยนับ

การเตรียมความพรอมสูการประกอบ
วิชาชีพบัญชี (อ.สรภพ)

รายละเอียดกิจกรรม

1,2

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
1
/ / / / /
5,000 คาตอบแทน
40
- คาตอบแทนวิทยากร 5,000 บาท
9,400 คาใชสอย
- คาอาหารวางและอาหารกลางวัน 6,400บาท
- คาเชาสถานที่ 3,000 บาท
4,800 คาวัสดุ
- คาจางทําเอกสารประกอบการอบรม 4,800 บาท
1
3,600 คาตอบแทน
80
- คาวิทยากร จํานวน 1 คน x 6 ชั่วโมง
x 600 บาท เปนเงิน 3,600 บาท
9,600 คาใชสอย
- คาอาหารกลางวันและอาหารวาง
80 คน x 120 บาท เปนเงิน 9,600 บาท
6,800 คาวัสดุ
- เอกสารประกอบการอบรม
80 คน x 30 บาท เปนเงิน 2,400 บาท
คูมือบันทึก 80คน x30 บาท เปนเงิน 2,400 บาท
ปายรณรงค 2,000 บาท
1
/ / /
7,200 คาตอบแทน
80
- คาวิทยากร จํานวน 1 คน x 6 ชั่วโมง
x 600 บาท x 2 วัน เปนเงิน 7,200 บาท
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1,2

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

กลยุทธการลดตนทุน
(อ.จันทรา)

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ครั้ง
คน

หนวยนับ

138,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
9,600 คาใชสอย
- คาอาหารกลางวันและอาหารวาง
80 คน x 120 บาท เปนเงิน 9,600 บาท
5,600 คาวัสดุ
- เอกสารประกอบการอบรม
80 คน x 70 บาท เปนเงิน 5,600 บาท
1
/ / /
1,800 คาตอบแทน
80
- คาวิทยากร จํานวน 1 คน x 3 ชั่วโมง
x 600 บาท x 1 วัน เปนเงิน 1,800 บาท
2,400 คาใชสอย
- คาอาหารวาง 80 คน x 30 บาท
เปนเงิน 2,400 บาท
9,000 คาวัสดุ
- เอกสารประกอบการอบรม
80 คน เปนเงิน 9,000 บาท
ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1. แผนงาน
2. งาน/โครงการ พัฒนานักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
100,000 บาท รหัส
สาขาวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
4. ผูรับผิดชอบ นายกฤษฎา สุริยวงค ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร
31 สิงหาคม 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 พฤศจิกายน 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
ควรมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิชานิเทศศาสตร เพื่อเพิ่มความรู ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะใหกับนักศึกษานิเทศศาสตร
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ และ
กิจกรรมหลัก
คุณลักษณะเฉพาะนักศึกษานิเทศศาสตร
จัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร
กิจกรรมยอย
1. จัดอบรมเพื่อเพิ่มความรู ทักษะ
1. จํานวนนักศึกษาที่เขารับการอบรม
และคุณลักษณะเฉพาะแกนักศึกษา

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. ระดับความรู ทักษะ และคุณลักษณะ
เฉพาะของนักศึกษานิเทศศาสตร

ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ

1-1-0507-2-07
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1

1

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
" การใชโปรแกรมตัดตอ "

1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
" การผลิตรายการทางวิทยุโทรทัศน "

รายละเอียดกิจกรรม

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
คน
50
/
งบดําเนินงาน
7,200 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง
ชั่วโมงละ 600 บาท เปนเงิน 7,200 บาท
12,000 คาใชสอย
- คาอาหารกลางวันและอาหารวาง 50 คน
คนละ 120 บาท จํานวน 2 วัน 12,000บาท
10,800 คาวัสดุ
- คาเอกสารประกอบการอบรม 50 ชุด
ชุดละ 100 บาท เปนเงิน 5,000 บาท
- คาวัสดุอุปกรณ เปนเงิน 5,800 บาท
คน
50
/
7,200 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง
ชั่วโมงละ 600 บาท เปนเงิน 7,200 บาท
12,000 คาใชสอย
- คาอาหารกลางวันและอาหารวาง 50 คน
คนละ 120 บาท 2 วัน 12,000 บาท
10,800 คาวัสดุ
- คาเอกสารประกอบการอบรม 50 ชุด
ชุดละ 100 บาท เปนเงิน 5,000 บาท
- คาวัสดุอุปกรณ เปนเงิน 5,800 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
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1

1

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

4. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
" การจัดนิทรรศการ "

3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
" การใชโปรแกรมออกแบบกราฟก "

รายละเอียดกิจกรรม

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
คน
50
/
3,600 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 1 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง
ชั่วโมงละ 600 บาท เปนเงิน 3,600 บาท
12,000 คาใชสอย
- คาอาหารกลางวันและอาหารวาง 50 คน
คนละ 120 บาท 2 วัน 12,000 บาท
4,400 คาวัสดุ
- คาเอกสารประกอบการอบรม 50 ชุด
ชุดละ 50 บาท เปนเงิน 2,500 บาท
- คาวัสดุอุปกรณ เปนเงิน 1,900 บาท
คน
50
/
3,600 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 1 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง
ชั่วโมงละ 600 บาท เปนเงิน 3,600 บาท
12,000 คาใชสอย
- คาอาหารกลางวันและอาหารวาง 50 คน
คนละ 120 บาท 2 วัน 12,000 บาท
4,400 คาวัสดุ
- คาเอกสารประกอบการอบรม 50 ชุด
ชุดละ 50 บาท เปนเงิน 2,500 บาท
- คาวัสดุอุปกรณ เปนเงิน 1,900 บาท
100,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ สานสัมพันธและอบรมเชิงปฏิบัติการทางการตลาดระหวางนักศึกษาสาขาการตลาด งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
14,000 บาท รหัส
สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1 - 1 - 0504 - 2 - 08
4. ผูรับผิดชอบ อาจารยจรรยาพร บุญเหลือ ผศ.ณัฐประภา นุมเมือง อาจารยกัลยา สมมาตย ดร.ไพโรจน ปยะวงศวัฒนา
31 สิงหาคม 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 มกราคม 2553
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
กรอบมาตรฐาน TQF กําหนดใหบัณฑิตระดับอุดมศึกษาตองมีทักษะดานความรู การคิดวิเคราะห การมีความสามารถอยูรวมกับผูอื่น สาขาการตลาดจึงเห็นความสําคัญในการจัด
กิจกรรมสานสัมพันธและอบรมเชิงปฏิบัติการการตลาดระหวางนักศึกษาในสาขาวิชาและนักศึกษาจากตางสถาบัน เพื่อพัฒนาทักษะดาน
ความรู การคิดวิเคราะห และการใชชีวิตรวมกับผูอื่น
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. นักศึกษาสาขาการตลาด
กิจกรรมหลัก
จํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการ
นักศึกษาสาขาการตลาดมีความรู มีทักษะใน
แลกเปลี่ยนเรียนรูทางดานการ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
การจัดกิจกรรม และการมีความสัมพันธกับ
ตลาดรวมกับนักศึกษาตางสถาบัน
กิจกรรมรอง
นักศึกษามหาวิทยาลัยอื่น
2. นักศึกษาและคณาจารยสามารถ
โครงการวางแผนกิจกรรมประชาสัมพันธจัดกิจกรรม
สรางเครือขายความรูที่เปน
ประเมินผล
ประโยชนตอการปฏิบัติงาน
กิจกรรมสนับสนุน
3. เพื่อบมเพาะและพัฒนาศักยภาพ
การประสานความรวมมือระหวางสถาบัน
ดานวิชาการควบคูไปกับความคิด
สรางสรรคเชิงพาณิชย

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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รายละเอียดกิจกรรม

1 - 4 วางแผนกิจกรรมและประสานงาน
จัดกิจกรรม
ประเมินผล

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

14,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
คน
50
/ / / /
งบดําเนินงาน
/ /
12,000 คาใชสอย
/
- คาอาหารและอาหารวาง 50 คน x 2 วัน x 120 บ.
เปนเงิน 12,000 บาท
2,000 คาวัสดุ
- คาวัสดุ 2,000 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
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ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1. แผนงาน
ผลผลิต : ผลงานการทํานุบํารุงศิลผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ สงเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
37,000 บาท รหัส
ฝายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1-3-0501-2-09
4. ผูรับผิดชอบ นางสาวธิดารัตน ปนทอง อาจารยประจําฝายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
ศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนาน สะทอนถึงความเปนชาติไทย ดังนั้นนักศึกษาในฐานะเปนเยาวชนของชาติจึงควรมีสวนรวมสงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ ของชาติใหสืบตอไป อีกทั้งสิ่งเหลานี้ยังหลอหลอมใหนักศึกษาเปนผูมีความประพฤติที่ดีงาม ฝายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จึงเล็งเห็นความสําคัญ
ของการสงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวมสงเสริมกิจกรรม เพื่อใหนักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของคณะวิทยาการจัดการตอไป
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อใหนักศึกษาตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญ กิจกรรมรอง : สงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ของศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย
กิจกรรมยอย :
2. เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวมสงเสริมและอนุรักษ 1. วิทยาการจัดการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
1. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
1. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย
2. วิทยาการจัดการสืบสานประเพณีไทย
2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ
2. รอยละของการบรรลุมาตรฐานดานการทํานุ
3. เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษาเปนผูมีความประพฤติดี 3. กิจกรรมทําบุญตักบาตร
การจัดกิจกรรม
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามมาตรฐาน
เหมาะสมกับสังคมไทย
4. วิทยาการจัดการสืบสานตํานานลูกทุงไทย
ของ สมศ.

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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1, 2, 3 2. กิจกรรมทําบุญตักบาตร
2
500

37,000 (ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ)

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
พ.ศ. 2552
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
/ / /
/ / /
งบดําเนินงาน
7,200 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 6 ชม.ๆ ละ
600 บาท เปนเงิน 7,200 บาท
15,000 คาใชสอย
- คาอาหารวาง 1 มื้อๆ ละ 500 คนๆ ละ 30 บาท
เปนเงิน 15,000 บาท
2,800 คาวัสดุ
- คาเอกสาร 2,800 บาท
/
/
9,000 คาวัสดุ
- คาสังฆทาน 18 ชุดๆ ละ 500 บาท
เปนเงิน 9,000 บาท
3,000 คาใชสอย
- คาตกแตงสถานที่ 3,000 บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ครั้ง
คน

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
หนวยนับ เปาหมาย
ประสงค รายละเอียดกิจกรรม
ขอที่
1, 2, 3 1. วิทยาการจัดการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ครั้ง
2
ไทย
คน
500
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ พัฒนาสังคม สิ่งแวดลอมและบําเพ็ญประโยชน
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
70,000 บาท รหัส
ฝายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1-1-0501-2-10
4. ผูรับผิดชอบ นายวรวุทธิ์ ยิ้มแยม อาจารยประจําฝายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
ดวยปจจุบันความเจริญกาวหนาของวิทยาการและเทคโนโลยีมีมากขึ้น แตอาจทําใหคุณภาพของสังคมถดถอย สภาพสิ่งแวดลอมถูกทําลายลงมาก นักศึกษาในฐานะที่เปนเยาวชน
คนรุนใหมจึงควรตระหนักและมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม อนุรักษสิ่งแวดลอมรวมไปถึงบําเพ็ญประโยชน ฝายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จึงมีนโยบายสงเสริมใหนักศึกษา
มีสวนรวมในการพัฒนาสังคม อนุรักษสิ่งแวดลอมและการบําเพ็ญประโยชนตอสวนรวมซึ่งจะชวยพัฒนาใหนักศึกษามีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตอไป
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
กิจกรรมรอง : สงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
1. เพื่อใหนักศึกษาตระหนักถึงคุณคาของ
การพัฒนาสังคมสิ่งแวดลอม และการบําเพ็ญ
กิจกรรมยอย :
1. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
1. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ประโยชนตอสวนรวม
1. คายอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ 1
2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
2. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวมในการ
2. คายอาสาวันเด็กแหงชาติ 2553
ที่มีตอการจัดกิจกรรม
พัฒนาสังคม สิ่งแวดลอม และการบําเพ็ญ
3. วิทยาการจัดการรักษสิ่งแวดลอม
ประโยชนตอสวนรวม
4. พัฒนาสังคมและบําเพ็ญประโยชน

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

70,000

(ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ)

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
งบประมาณ
พ.ศ. 2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1, 2 1. คายอาสาวันเด็กแหงชาติ 2553
ครั้ง
1
/
งบดําเนินงาน
คน
100
10,000 คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 100 คน
คนละ 60 บาท เปนเงิน 6,000 บาท
- คาเชาเครื่องเสียง 4,000 บาท
1, 2 3. วิทยาการจัดการรักษสิ่งแวดลอม
คน
500
/ / / / / / / / /
25,000 คาใชสอย
- คาเชารถ 5 คัน ๆ ละ 5,000 บาท 25,000 บาท
5,000 คาวัสดุ
- คาตนไม 1,000 ตนๆ ละ 5 บาท 5,000 บาท
1, 2 4. พัฒนาสังคมและบําเพ็ญประโยชน
คน
500
/ / / / / / / / /
25,000 คาใชสอย
- คาเชารถ 5 คันๆ ละ 5,000 บาท 25,000 บาท
5,000 คาวัสดุ
- คาวัสดุทําความสะอาด 5,000 บาท
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ สงเสริมกีฬา นันทนาการ และสุขภาพ
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
231,000 บาท รหัส
ฝายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3-1-0501-2-11
4. ผูรับผิดชอบ นายวัชระ เวชประสิทธิ์ ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
บัณฑิตที่มีคุณภาพนอกจากจะมีความรูความสามารถทางวิชาการแลว ยังตองเปนผูที่มีความพรอมดานรางกายและจิตใจดวย การสงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวมในการพัฒนาตนเองดานกีฬา นันทนาการ
และกิจกรรมสงเสริมสุขภาพจะปลูกฝงและพัฒนาใหนักศึกษาเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง มีน้ําใจนักกีฬา มีความสามัคคี รูจักคิดวิเคราะหสามารถปรับตัวทํางานรวมกับผูอื่นไดตลอดจนมีสุขภาพจิตที่ดี ฝายกิจการ
นักศึกษาจึงมีนโยบายสงเสริมกิจกรรมดานกีฬา นันนทนาการและกิจกรรมสงเสริมสุขภาพขึ้น เพื่อพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของคณะวิทยาการจัดการอยางแทจริง
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อสงเสริมสุขภาพรางกายและสุขภาพจิตของ กิจกรรมรอง : สงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
กิจกรรมยอย :
2. เพื่อเสริมสรางใหนักศึกษามีความสามัคคี มีน้ําใจ 1. การแขงขันกีฬาสานสัมพันธนองพี่วิทยาการจัดการ1. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
1. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
รูจักคิดวิเคราะห สามารถปรับตัวทํางานรวมกับ
2. การแขงขันกีฬาระหวางคณะดอนขังใหญเกมส 2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ผูอื่นไดดี
3. การประกวด MG Freshy Boy & Girl
ที่มีตอการจัดกิจกรรม
4. กิจกรรมสงเสริมสุขภาพกายและจิต
5. กิจกรรมสงดาวกาวสูฝน 2009
6. กิจกรรม Thank you Party

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
พ.ศ. 2553
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1, 2, 3 1. การแขงขันกีฬาสานสัมพันธนองพี่
คน
1,000
/ / /
/ / /
งบดําเนินงาน
วิทยาการจัดการ
ระดับ
3.5
16,000 คาใชสอย
- คาเชาเครื่องเสียง 4,000 บาท
- คาตกแตงสถานที่ 12,000 บาท
14,000 คาวัสดุ
- คาวัสดุจัดกิจกรรม 14,000 บาท
1, 2, 3 2. การแขงขันกีฬาระหวางคณะดอนขังใหญ คน
800
/ / / /
136,000 คาใชสอย
เกมสครั้งที่ 23
ระดับ
3.5
- คาเชาชุดการแสดง 200 ชุด ๆ ละ 200 บาท
เปนเงิน 40,000 บาท
- คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 800 คน ๆ ละ
60 บาท เปนเงิน 48,000 บาท
- คาอาหารวาง 2 มื้อ ๆ ละ 800 คน ๆ ละ 30 บาท
เปนเงิน 48,000 บาท
2 3. กิจกรรม Thank you Party for Leaders
คน
60
/
15,000 คาใชสอย
- คาอาหาร 1 มื้อ ๆ ละ 60 คน ๆ ละ
เปนเงิน 3,600 บาท
- คาอาหารวาง 2 มื้อ ๆ ละ 60 คน ๆ ละ 30 บาท
เปนเงิน 3,600 บาท
- คาเชาเครื่องเสียง 4,000 บาท
- คาตกแตงสถานที่ 3,800 บาท
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

231,000

วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
พ.ศ. 2553
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
รายละเอียดกิจกรรม
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
2 4. การประกวดการแสดงเชิงสรางสรรค แล คน
500
/ /
20,000 คาใชสอย
การประกวด MG Freshy Boy & Girl 2010 ระดับ
3.5
- คาเชาชุดการแสดง 60 ชุด ๆ ละ 200 บาท
เปนเงิน 12,000 บาท
- คาเชาเครื่องเสียง 4,000 บาท
- คาเชาตกแตงสถานที่ 4,000 บาท
1, 2 5. กิจกรรมสงเสริมสุขภาพกายและจิต
คน
500
/ / /
/ / /
30,000 คาตอบแทน
ระดับ
3.5
- คาตอบแทนวิทยากร 5 คน ๆ ละ 10 ชั่วโมงๆ
ละ 600 บาท เปนเงิน 30,000 บาท
(ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ)
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ อบรมโปรแกรมคอมพิวเตอรธุรกิจ
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
200,000 บาท รหัส
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3 - 1 - 0505 - 2 - 12
4. ผูรับผิดชอบ อาจารยวัชรีย กิ่งทอง
31 สิงหาคม 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 พฤศจิกายน 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
การมีกิจกรรมเสริมหลักการเรียนการสอนตามหลักสูตร คอมพิวเตอรธุรกิจ เพื่อเพิ่มความรู ความสามารถ คุณลักษณะเฉพาะใหกับนักศึกษาคอมพิวเตอรธุรกิจ
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
1. เพื่อเพิ่มความรู ความสามารถ
กิจกรรมหลัก
จํานวนนักศึกษาที่เขารับการอบรม
ระดับความรู ความสามารถและทักษะทาง
และทักษะทางโปรแกรมคอมพิวเตอร
จัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร
โปรแกรมพิวเตอรธุรกิจ
กิจกรรมยอย
จัดอบรมเพิ่มความรู ความสามารถ
และทักษะทางโปรแกรมคอมพิวเตอร

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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1

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

อบรมโปรแกรม PHP for Web
Application Development
สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 3

กิจกรรมสนับสนุนการจัด
การเรียนการสอนและบริหาร
งานทั่วไป อบรมโปรแกรม
Web Design and Development
(Photoshop & Dreamweaver
CS3 /CS4) สําหรับนักศึกษา
ชั้นปที่ 1
อบรมโปรแกรม Joomla!
MasteringWorkshop สําหรับ
นักศึกษาชั้นปที่ 2

รายละเอียดกิจกรรม

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
พ.ศ. 2553
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
32,400 คาตอบแทน
- คาวิทยากร จํานวน 1 คน x 6 ชั่วโมง
ครั้ง
3
x 600 บาท x 3 วัน x 3 ครั้ง 32,400 บาท
คน
160
37,000 คาวัสดุ
- เอกสารประกอบการอบรม
160 คน x 200 บาท เปนเงิน 32,000 บาท
- คาวัสดุเปนเงิน 5,000 บาท
ครั้ง
3
32,400 คาตอบแทน
คน
120
- คาวิทยากร จํานวน 1 คน x 6 ชั่วโมง
x 600 บาท x 3 วัน x 3 ครั้ง 32,400 บาท
37,000 คาวัสดุ
- เอกสารประกอบการอบรม
160 คน ๆ ละ 200 บาท 32,000 บาท
- คาวัสดุเปนเงิน 5,000 บาท
ครั้ง
2
21,600 คาตอบแทน
คน
80
- คาวิทยากร จํานวน 1 คน x 6 ชั่วโมง
x 600 บาท x 3 วัน x 2 ครั้ง 21,600 บาท
17,200 คาวัสดุ
- เอกสารประกอบการอบรม
80 คน x 150 บาท เปนเงิน 12,000 บาท
- คาวัสดุเปนเงิน 5,200 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
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วัตถุ
ประสงค
ขอที่

อบรมโปรแกรมReport and
Query with Crystal Report
Programming สําหรับ
นักศึกษาชั้นปที่ 4

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

200,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ครั้ง
1
10,800 คาตอบแทน
คน
40
- คาวิทยากร จํานวน 1 คน x 6 ชั่วโมง
x 600 บาท x 3 วัน เปนเงิน 10,800 บาท
11,600 คาวัสดุ
- เอกสารประกอบการอบรม
40 คน x 200 บาท เปนเงิน 8,000 บาท
- คาวัสดุเปนเงิน 3,600 บาท
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ พัฒนางานกิจการนักศึกษา
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
160,000 บาท รหัส
ฝายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3-1-0501-2-13
4. ผูรับผิดชอบ นายวัชระ เวชประสิทธิ์ ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
ในการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพและตรงกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคนั้น นอกจากบัณฑิตจะตองมีความสามารถทางวิชาการแลว การรวมกิจกรรมนักศึกษาจะทําใหนักศึกษาสามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดดี มีความเสียสละ มีความพรอมในดานคุณธรรมจริยธรรมดวย ฝายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการจึงมีนโยบายการปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานดานกิจกรรม
ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะวิทยาการจัดการ
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงาน
กิจกรรมสนับสนุน : สงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ดานกิจการนักศึกษาของฝายกิจการ
กิจกรรมยอย :
นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูนํานักศึกษา
1. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
1. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาคณะวิทยา2. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. จัดซื้อวัสดุสํานักงานฝายกิจการนักศึกษา
2. จํานวนโครงการที่จัดกิจกรรมนักศึกษา
การจัดการที่มีตอการจัดกิจกรรมนักศึกษา
ในการบริหารงานของสโมสรนักศึกษา
และสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
3. จํานวนชุมนุมที่จัดตั้ง
2. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
คณะวิทยาการ
3. กิจกรรมสงเสริมการจัดตั้งชุมนุม
คณะวิทยาการจัดกา
4. การสัมมนาสรุปผลกิจกรรมและศึกษาดูงาน
กิจกรรมนักศึกษา

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1, 2 1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูนํานักศึกษา
คน
40
/
4,800 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 8 ชม.ๆ ละ
300 บาท เปนเงิน 4,800 บาท
39,400 คาใชสอย
- คาเชารถ 2 คันๆ ละ 5,000 บาท เปนเงิน
10,000 บาท
- คาอาหาร 60 คนๆ ละ 5 มื้อๆ ละ 60 บาท
เปนเงิน 18,000 บาท
- คาอาหารวาง 60 คนๆ ละ 3 มื้อๆ ละ 30 บาท
เปนเงิน 5,400 บาท
- คาที่พัก 60 คนๆ ละ 1 คืนๆ ละ 100 บาท
เปนเงิน 6,000 บาท
5,800 คาวัสดุ
- คาวัสดุ 5,800 บาท
1, 2 3. กิจกรรมสงเสริมการจัดตั้งชุมนุม
ชุมนุม
3
/ / / / / / / / / /
30,000 คาใชสอย
คณะวิทยาการจัดการ
- คาอาหารวาง 500 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 30 บาท
เปนเงิน 30,000 บาท
1, 2 4. การสัมมนาสรุปผลกิจกรรมและ
ครั้ง
1
/
79,400 คาใชสอย
ศึกษาดูงานกิจกรรมนักศึกษา
คน
40
- คาเชารถ 1 คันๆ ละ 11,000 บาท จํานวน 3 วัน
เปนเงิน 33,000 บาท

367

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)

160,000

- คาที่พัก 40 คนๆ ละ 2 คืนๆ ละ 400 บาท
เปนเงิน 32,000 บาท
- คาอาหารกลางวัน 40 คนๆ ละ 6 มื้อๆ ละ 60 บาท
เปนเงิน 14,400 บาท
600 คาวัสดุ
- คาของที่ระลึก 2 ชิ้นๆ ละ 300 บาท
เปนเงิน 600 บาท
(ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ)

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ การศึกษาดูงานและการฝกอบรมเทคนิคการเปนผูนําแบบมีสวนรวม
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
50,000 บาท รหัส
โครงการจัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3-1-0501-2-13
4. ผูรับผิดชอบ อ.จรรยาพร บุญเหลือ อ.วัชระ เวชประสิทธิ์ ผศ.ภาวนา อังกินันทน
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
นักศึกษาโครงการ Ex-B.B.A. สวนใหญเปนผูบริหารระดับตน ระดับกลาง ของหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งมีบทบาทในการวางแผนและมอบหมายงานใหแกผูรวมงานและ
ผูใตบังคับบัญชาเพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมายของหนวยงานนั้น ผูบริหารจึงตองมีความรู ความสามารถในการเปนผูนําที่สามารถสรางความรวมมือกับผูอื่นไดเปนอยางดี
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
นักศึกษาโครงการ Ex-B.B.A. จํานวนไมนอยกวา กิจกรรมหลัก
นักศึกษาโครงการ Ex-B.B.A.
45 คน มีความรูความสามารถในการเปนผูนํา
- จัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร
มีความคิดสรางสรรคในการ
การเรียนรูแบบมีสวนรวม
กิจกรรมรอง
สอนงานและทํางานใหสําเร็จ
- พัฒนาหลักสูตร
- พัฒนาบุคลากร
- จัดกิจกรรม
- ประเมินผล
กิจกรรมสนับสนุน
- การประสานงานกับหนวยงานภายนอก

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

50,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 จัดหลักสูตร
คน
45
/ /
งบดําเนินงาน
จัดฝกอบรม
14,400 คาตอบแทน
ประเมินผล
- คาวิทยากร จํานวน 3 วัน ๆละ
6 ชั่วโมง ๆ ละ 800 บาท 14,400 บาท
33,000 คาใชสอย
- คาที่พักวิทยากร และอาจารย
จํานวน 2 คืน ๆ ละ 1,000 บาท 12,000 บาท
- คาที่พักนักศึกษา 45 คน
2 คืน ๆ ละ 100 บาท 9,000 บาท
- คาอาหารและอาหารวาง
จํานวน 50 คน 2 วันๆละ120 บาท 12,000 บาท
2,600 คาวัสดุ
- คาจางทําเอกสาร 45 ชุด 2,250 บาท
- คาวัสดุในการอบรม 350 บาท
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ เสริมสรางความสําเร็จทางวิชาการ
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
64,000 บาท รหัส
ศูนยพัฒนาวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3-1-0501-2-15
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.ภาวนา อังกินันทน รองคณบดีฝายวิชาการ
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนที่สัมฤทธิ์ผลวัดไดจากตัวผูเรียน และผลการเรียนของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความตระหนักในประเด็นดังกลาว ที่ตองการให
ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น จากสถานการณในปจจุบันที่นักศึกษาขาดพื้นฐานทางวิชาการที่ดี ดังเห็นไดจากผลการทดสอบนักศึกษาใหมของสํานักสงเสริมวิชาการ และจํานวนนักศึกษาในชั้น
ปตางๆ ที่ขอยกเลิกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนดวยเหตุผลที่มีคะแนนสอบต่ํากวาเกณฑ นักศึกษาที่ไมจบตามกําหนด และการลงทะเบียนเพื่อรีเกรด อีกทั้งนักศึกษาที่ลาออกกลางคัน และการพนสภาพ
เนื่องจากมีผลการเรียนเฉลี่ยต่ํากวาเกณฑที่กําหนด จากปญหาเหลานี้คณะวิทยาการจัดการจึงมีความประสงคในการจัดทําโครงการเพื่อชวยเหลือ และสอนซอมเสริมนอกเวลาใหแกนักศึกษาที่มีปญหา
ในการเรียน และเพิ่มผลการเรียนของนักศึกษาใหดีข้นึ
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
1.เพื่อแกปญหานักศึกษามีผลการเรียนตกต่ํา
กิจกรรมหลัก
จํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการ
1. นักศึกษามีผลการเรียนที่ดีข้นึ
2. เพื่อสงเสริมนักศึกษาที่ตองการเพิ่มเติมความรู
1. การจัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร
2. เพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการของ
3. เพื่อเปนศูนยกลางประสานงานระหวางนักศึกษา
นักศึกษาที่เรียนออน
ที่เรียนออน
3. นักศึกษามีเจตคติที่ดีตอการเรียน
4. เพื่อสรางเจตคติที่ดีตอการเรียนและการพัฒนา
และการแสวงหาความรู
ดานวิชาการ
4. สรางมาตรการปองกันความเสี่ยงจาก
5. เพื่อเปนมาตรการปองกันความเสี่ยง
การเรียนซ้ําหรือไมจบตามเกณฑระยะเวลา
ของนักศึกษาที่ติด E

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

64,000

* ขอถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
3 จัดตั้งศูนยประสานงานเพื่อใหความชวยเหลื แหง
1
/
งบดําเนินงาน
ดําเนินการในรูปกรรมการโดยมีศูนยพัฒนา
64,000 คาตอบแทน
วิชาการเปนผูรับผิดชอบ คณบดีคณะฯ
- คาตอบแทนวิทยากร 20 กลุมๆ ละ
จัดการเปนที่ปรึกษาโครงการ
32 สัปดาหๆ ละ 2 ชั่วโมงๆ ละ 50 บาท
1,2,4,5 จัดสอนเสริมเปนกลุมเล็กไมเกิน 10 คน
คน
100
/ / / /
/ / / /
เปนเงิน 64,000 บาท
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ ทุนนวัตกรรมสื่อการสอน e-Learning
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
57,000 บาท รหัส
ศูนยพัฒนาวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3-1-0501-2-16
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.ภาวนา อังกินันทน รองคณบดีฝายวิชาการ
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
จากยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ดวยแนวทางการพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่นักศึกษาสามารถเรียนรูดวยตนเองในระบบ e-Learning โดยอาศัยเครือขาย
คอมพิวเตอร ระบบบริหารจัดการเรียนรู (Learning Management System : LMS) และคอรสแวร (courseware) คณะวิทยาการจัดการจึงจัดทําโครงการเพื่อสงเสริมใหบุคลากรพัฒนาทักษะดานการผลิต
สื่อการสอนดวยการนําเทคโนโลยีมาใช
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบ
กิจกรรมหลัก
มีสื่อการเรียนการสอนแบบ e-Learning
1. นักศึกษามีศักยภาพและความสามารถใน
e-Learning
จัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร
การเรียนรูมากขึ้น
2. สรางและพัฒนาเนื้อหาของรายวิชาที่เปดสอน
2. เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

57,000 *ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1. จัดอบรมการใชงาน CMS : Content
คน
40
/
งบดําเนินงาน
Management System
10,800 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 4 คนๆ ละ 9 ชม.ๆ ละ
300 บาท เปนเงิน 10,800 บาท
8,200 คาใชสอย
- คาอาหารเย็น 3 มื้อๆละ 40 คนๆ ละ60 บาท
เปนเงิน 7,200 บาท
- คาตกแตงสถานที่ 1,000 บาท
8,000 คาวัสดุ
- คาเอกสารประกอบการอบรม 40 ชุดๆ ละ
200 บาท เปนเงิน 8,000 บาท
2. ทุนสนับสนุนการจัดทําสื่อการเรียน
รายวิชา
6
/ / /
/ / /
30,000 คาตอบแทน
การสอนในระบบ e-Learning
- คาตอบแทน 6 รายวิชาๆ ละ 5,000 บาท
เปนเงิน 30,000 บาท
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ พัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ นักศึกษาสาขาการตลาด
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
70,000 บาท รหัส
สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3-1-0504-2-17
4. ผูรับผิดชอบ อาจารยจรรยาพร บุญเหลือ ผศ.ณัฐประภา นุมเมือง อาจารยกัลยา สมมาตย ดร.ไพโรจน ปยะวงศวัฒนา
31 สิงหาคม 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 พฤศจิกายน 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
มาตรฐานคุณภาพบัณฑิต (TQF) และสภาพการแขงขันในโลกปจจุบันมีความเขมขนมากขึ้นจากความกาวหนาทางเทคโนโลยี ศาสตรสมัยใหม การรวมกลุมการคา และความคาดหวังของ
ผูบริโภคที่เพิ่มสูงขึ้น สงผลใหองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนตองการบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อความสามารถในการแขงขัน สาขาการตลาดจึงเห็นความจําเปนในการพัฒนานักศึกษาใหมีความเปนเลิศ
เพื่อเตรียมพรอมกับโลกการทํางานในยุคใหมที่เนนเรื่องคุณภาพและประสิทธิภาพ
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. นักศึกษาสาขาการตลาดชั้นปที่ 2 และ 3
กิจกรรมหลัก:
1. นักศึกษาสาขาการตลาด จํานวน 50 คน มีความรู - นักศึกษาสาขาการตลาดมีความรู
มีความรูและทักษะการเขียนแผนการตลาด
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
การวางแผนการตลาด แผนธุรกิจ และการนําเสนอ ความสามารถสอดคลองกับตลาดแรงงาน
2. นักศึกษาสาขาการตลาดชั้นปที่ 3 และ 4
กิจกรรมรอง:
งานดวยเครื่องมือทางการตลาด
มีความรูและทักษะการเขียนแผนการตลาด
พัฒนาหลักสูตร
2. นักศึกษาสาขาการตลาดเขาประกวดระดับชาติ
3. นักศึกษาสาขาการตลาดชั้นปที่ 2, 3 และ 4
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ไมนอยกวา 2 ครั้ง
มีทักษะดานการนําเสนองาน การกําหนดกลยุทธ ประเมินผล
การตลาด การผลิตสื่อและใชเครื่องมือสมัยใหม
กิจกรรมสนับสนุน:
ที่จําเปนทางการตลาดและธุรกิจไปใชไดอยางมี
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ประสิทธิภาพ
4. นักศึกษาสาขาการตลาดเขารวมประกวดผลงาน
ระดับชาติ ไมนอยกวา 2 ครั้ง

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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วัตถุ
ประสงค
ขอที่

สํารวจประเด็นที่ตองพัฒนา
จัดทํากิจกรรม
ประเมินผล

รายละเอียดกิจกรรม

50
10

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

คน
ครั้ง

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)

70,000

งบดําเนินงาน
50,000 คาตอบแทน 50,000 บาท
- คาตอบแทนวิทยากร 10 ครั้ง x 5,000 บาท
เปนเงิน 50,000 บาท
18,000 คาใชสอย 18,000 บาท
- คาอาหารวาง ที่พัก 18,000 บาท
2,000 คาวัสดุ
- คาวัสดุ 2,000 บาท

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ ฝกประสบการณวิชาชีพ
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
164,000 บาท รหัส
3. หนวยงาน
คณะวิทยาการจัดการ ฝายสหกิจศึกษาและฝกประสบการณวิชาชีพ
งบเงินรายได
3-1-0501-2-18
4. ผูรับผิดชอบ นางสาวเยาวภา อินทเส
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
คณะวิทยาการจัดการ จัดการเรียนการสอนในรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพในหลักสูตรของคณะ ที่ตองสงนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ดังนั้น
ฝายฝกประสบการณวิชาชีพจึงจําเปนตองจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เตรียมความพรอมแกนักศึกษา นิเทศกนักศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ ตลอดจนการสํารวจความ
พึงพอใจของสถานประกอบการตอการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
1. เตรียมความพรอมของนักศึกษาคณะ
กิจกรรมหลัก
วิทยาการจัดการกอนการฝกประสบการณ
จัดหลักสูตรดานสังคมศาสตร
นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ จํานวน 400 คน ความพึงพอใจของสถานประกอบการตอ
วิชาชีพในสถานประกอบการ
กิจกรรมรอง
มีความพรอมในการฝกประสบการณวิชาชีพ
นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ ที่คาเฉลี่ย
2. เตรียมความพรอมของนักศึกษาคณะ
ปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศ
มากกวา 3.50
วิทยาการจัดการหลังการฝกประสบการณ
จัดทําคูมือฝกประสบการณวิชาชีพ
วิชาชีพในสถาน ประกอบการ เพื่อการสมัครงาน จัดทําคูมือสมัครงานใหนักศึกษาฝกประสบการณ
ในอนาคต
เตรียมความพรอมแกนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ
นิเทศกนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ
สํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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วัตถุ
ประสงค
ขอที่

4. จัดทําคูมือสมัครงาน

3. จัดทําคูมือฝกประสบการณวิชาชีพ

2. ปจฉิมนิเทศ

1. ปฐมนิเทศ

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

164,000 *ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
/
/
งบดําเนินงาน
8,400 คาตอบแทน
- คาวิทยากร 4 คน ๆ ละ 6 ชม.ๆละ 800 บาท
จํานวน 2 ครั้ง 8,400 บาท
48,000 คาใชสอย
- คาอาหารและเครื่องดื่ม 400 คนๆละ 120 บาท
เปนเงิน 48,000 บาท
/
/
9,600 คาตอบแทน
- คาวิทยากร 1 คน ๆ ละ 6 ชม.ๆ ละ 800 บาท
จํานวน 2 ครั้ง 9,600 บาท
48,000 คาใชสอย
- คาอาหารและเครื่องดื่ม 400 คน ๆ ละ 120 บาท
เปนเงิน 48,000 บาท
30,000 คาวัสดุ
/ /
- คาจางจัดทําคูมือฝกประสบการณ 500 เลม
เลมละ 60 บาท เปนเงิน 30,000 บาท
20,000 คาวัสดุ
/ /
- คาจางจัดทําคูมือสมัครงาน 500 เลม
เลมละ 40 บาท เปนเงิน 20,000 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน

367 - 11

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
งบประมาณแผนดิน
2. งาน/โครงการ ฝกอบรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
บาท รหัส
123,000 บาท รหัส
ศูนยพัฒนาวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3-1-0501-2-19
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.โสภาพร กล่ําสกุล
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
จากนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกําหนดใหการมีการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ซึ่งจําเปนตองพัฒนาอาจารยใหมีมาตรฐานและมีคุณภาพ ที่เหมาะสม นอกจากนี้รูปแบบการเรียนรูแบบ
เนนผูเรียนเปนศูนยกลางตาม พรบ.การศึกษาเหงชาติ จะตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ สถาบันการศึกษาจึงตองจัดกระบวนการเรียนรูและกิจกรรมการเรียน
การสอนรวมทั้งรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญซึ่งมุงพัฒนาความรูและทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวิต และทักษะทางสังคมในหลากหลายรูปแบบ เชน การเรียนรูจากกรณีปญหา การเรียนรู
เปนรายบุคคล การเรียนรูแบบแสวงหาความรูดวยตนเอง คณะวิทยาการจัดการตระหนักถึงความสําคัญ ในการพัฒนาอาจารยผูสอนใหมีความรุ ความเขาใจและทราบวิธีการสอนแบบเนนผูเรียนเปน
สําคัญรูปแบบตางๆ รวมถึงการวิจัย เพื่อเปนแนวทางในการการพัฒนาการเรียนการสอน และปรับปรุงวิธีการวัดและประเมินผล ตามสภาพจริง เพื่อใหผูเรียนเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
1. ผูเขาอบรมมีความรู ความเขาใจ หลักการ
กิจกรรมหลัก
1. จํานวนอาจารยเขารวมอบรม
1. คณาจารยมีความรุความเขาใจการเรียนการ
และวิธีการในการจัดการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร
2. จํานวนรายวิชาที่มีการนํารูปแบบการเรียนการสอสอนแบบเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
โดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
แบบเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
2. นํารูปแบบการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียน
2. ผูเขาอบรมนําหลักการและวิธีการจัดการเรียน
เปนศูนยกลางไปใชในการสอนจริง
การสอนโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลางมาใช
3. มีความรุในการทําวิจัยในชั้นเรียน
ปฏิบัติจริงในชั้นเรียน
3. ผูเขาอบรมมีความรู ความเขาใจ หลักการ และ
วิธีการในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 ดําเนินการอบรม เรื่องรูปแบบการสอน
คน
50
/
งบดําเนินงาน
โดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
19,200 คาตอบแทน
2 ประเมินผลและติดตามการนําไปใช
/
- คาวิทยากร 2 คน x 16 ชั่วโมง x 600 บาท
- อาจารยคณะวิทยาการจัดการนํา
วิชา
3
เปนเงิน 19,200 บาท
รูปแบบการเรียนการสอนโดยเนน
8,800 คาวัสดุ
ผูเรียนเปนศูนยกลางไปใชในการสอนจริง
- คาวัสดุ 1,800 บาท
- คาจางถายเอกสาร 7,000 บาท
18,000 คาใชสอย
- คาอาหาร 50 คน x 120 บาท x 2 วัน
เปนเงิน 12,000 บาท
- คายานพาหนะวิทยากร 2,000 บาท
- คาเชาสถานที่ 2,000 บาท
- คาที่พักวิทยากร 2,000 บาท
3 ดําเนินการอบรม เรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนา
คน
50
/
/
38,400 คาตอบแทน
การเรียนการสอน
- คาวิทยากร 2 คน x 32 ชั่วโมง x 600 บาท
ประเมินผลและติดตามการนําไปใช
เปนเงิน 38,400 บาท
- งานวิจัยในชั้นเรียนอยางนอย 5 งาน งาน
5
/ /
7,600 คาวัสดุ
ตอภาคเรียน
- คาวัสดุ 1,600 บาท
- คาจางถายเอกสาร 6,000 บาท
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วัตถุ
ประสงค
ขอที่

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

123,000 *ขอถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
31,000 คาใชสอย
- คาอาหาร 50 คน x 120 บาท x 4 วัน
เปนเงิน 24,000 บาท
- คาเชาสถานที่ 3,000 บาท
- คายานพาหนะวิทยากร 2,000 บาท
- คาที่พักวิทยากร 2,000 บาท
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ ศึกษาดูงานของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
199,970 บาท รหัส
ศูนยพัฒนาวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3-1-0501-2-20
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.ภาวนา อังกินันทน รองคณบดีฝายวิชาการ
31 สิงหาคม 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
คณะวิทยาการจัดการ เปนคณะที่ผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถในทางการบริหาร และสามารถนําไปประยุกตใชงานดานตางๆ ไดอยางเหมาะสม การจัดการเรียนการสอนใน
ภาคทฤษฎีเพียงอยางเดียวอาจไมเพียงพอในการสรางความรูความสามารถในการปฎิบัติงานจริง นักศึกษาจําเปนตองทราบรูปแบบและกระบวนการในการนําความรูไปประยุกตใชอยางเหมาะสม รวมทั้ง
เปนการแสวงหาความรุใหมนอกเหนือจากการเรียนในหองเรียน และเปนการสรางวิสัยทัศน พัฒนาทักษะ และพัฒนาความคิดการสรางสรรคใหแกนักศึกษา นอกจากนี้ยังมีความจําเปนในกิจกรรม
เสริมสรางนันทนาการและสรางความสัมพันธระหวางบุคคล
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อใหนักศึกษาไดรับประสบการณจาก
กิจกรรมหลัก :
1. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการ
1. นักศึกษามีความคิดริเริ่มสรางสรรค
หนวยงานจริง
การจัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร
2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
2. นักศึกษามีโลกทัศนที่กวางขึ้น
2. สรางความคิดริเริ่มในการพัฒนาตนใหสอดรับ
3. รายงานผลการศึกษาดูงาน
3. นักศึกษามีความสัมพันธที่ดีระหวางสาขา
กับการเปลี่ยนแปลง
3. เสริมสรางความสัมพันธืที่ดีระหวางสาขา
4. เพื่อใหนักศึกษารูจักการปฏิบัติตน มารยาท
การติดตอกับหนวยงานภายนอก

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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1,2,3,4 2. การศึกษาดูงานนักศึกษา
ภาค กศ.บป

100

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

คน

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
ประสงค
ต.ค พ.ย ธ.ค
ขอที่
1, 2,3,4 1.การศึกษาดูงานนักศึกษาภาคปกติ
คน
240
6 สาขา
- สาขาการจัดการทั่วไป
- สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ
/
- สาขาบัญชี
- สาขานิเทศศาสตร
/
- สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย
- สาขาการตลาด
2,3,4 ประเมินผล
/
/

/

/

/

/
/

/

/
/

/

คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)

199,970 *ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ

งบดําเนินงาน
178,080 คาใชสอย
- คาเบี้ยเลี้ยงอาจารย 4 คนๆละ 2 วันๆละ
210 บาท 6 ครั้ง เปนเงิน 10,080 บาท
- คาที่พักนักศึกษา 240 คนๆละ 100 บาท 1วัน
เปนเงิน 24,000 บาท
- คาที่พักอาจารย 4 คนๆละ 1 วันๆละ
1,000 บาท 6 ครั้ง เปนเงิน 24,000 บาท
- คายานพาหนะ 12 วัน ๆละ 10,000 บาท
เปนเงิน 120,000 บาท
21,890 คาใชสอย
- คาเบี้ยเลี้ยงอาจารย 2 คนๆละ 2 วันๆละ
210 บาท เปนเงิน 840 บาท
- คาที่พักนักศึกษา 100 คนๆละ 100 บาท
เปนเงิน 10,000 บาท
- คาที่พักอาจารย 2 คนๆละ 2 วันๆละ
1,000 บาท เปนเงิน 4,000 บาท
- คายานพาหนะ เปนเงิน 7,050 บาท

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
งบประมาณ
พ.ศ. 2553
ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ พัฒนาทักษะวิชาการนักศึกษา
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
158,300 บาท รหัส
ศูนยพัฒนาวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3-1-0501-2-21
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.ภาวนา อังกินันทน รองคณบดีฝายวิชาการ
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
ปจจุบันภาครัฐและเอกชนจัดใหมีการแขงขันทักษะของนักศึกษาในดานวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งสงผลโดยตรงตอการสรางเสริมประสบการณของนักศึกษาและประยุกตใชทฤษฎี
สูการปฏิบัติ นอกจากนี้ยังเปนการบงบอกคุณภาพของบัณฑิตดานความสามารถในการแขงขัน เพื่อเปนการกระตุนและสรางโอกาสใหแกนักศึกษา จึงจําเปนตองดําเนินโครงการในการเพิ่ม
ศักยภาพตนเอง
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อเสริมสรางทักษะในดานวิชาการ การทํางาน กิจกรรมหลัก :
1. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมแขงขัน
นักศึกษาเพิ่มความสามารถทางวิชาการ
เปนทีม
การจัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร
2. รางวัลที่ไดรับ

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 การแขงขันธุรกิจจําลอง
คน
50
/
/ / / / / / /
/
งบดําเนินงาน
9,000 คาตอบแทน
- คาวิทยากร 3 คนๆ ละ 10 วันๆ ละ 300 บาท
เปนเงิน 9,000 บาท
47,100 คาใชสอย
- คายานพาหนะ 10 วันๆ ละ 3,000 บาท
เปนเงิน 30,000 บาท
- คาเบี้ยเลี้ยงอาจารย 2 คนๆ ละ 5 วันๆ ละ
210 บาท เปนเงิน 2,100 บาท
- คาที่พักนักศึกษา 10 คนๆ ละ 5 วันๆ ละ
100 บาท เปนเงิน 5,000 บาท
- คาที่พักอาจารย 2 คนๆ ละ 5 วันๆ ละ
1,000 บาท เปนเงิน 10,000 บาท
10,000 คาวัสดุ
- คาเอกสารและวัสดุ 10,000 บาท
1 การแขงขันอื่น ๆ ประมาณ 2 - 3
คน
50
/ / / / / / / / / /
18,000 คาตอบแทน
โครงการ
- คาวิทยากร 3 คนๆ ละ 20 วันๆ ละ 300 บาท
เปนเงิน 18,000 บาท

367 - 18

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

158,300 *ขอถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
64,200 คาใชสอย
- คายานพาหนะ 10 วันๆ ละ 3,000 บาท
เปนเงิน 30,000 บาท
- คาเบี้ยเลี้ยงอาจารย 2 คนๆ ละ 10 วันๆ ละ
210 บาท เปนเงิน 4,200 บาท
- คาที่พักนักศึกษา 10 คนๆ ละ 10 วันๆ ละ
100 บาท เปนเงิน 10,000 บาท
- คาที่พักอาจารย 2 คนๆ ละ 10 วันๆ ละ
1,000 บาท เปนเงิน 20,000 บาท
10,000 คาวัสดุ
- คาเอกสารและวัสดุ 10,000 บาท

367 - 19

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ พัฒนาทักษะการใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูป (Microsoft Office 2007) เ งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
75,600 บาท รหัส
3. หนวยงาน
คณะวิทยาการจัดการ
งบเงินรายได
3-1-0501-2-22
4. ผูรับผิดชอบ อ.ตวงสิทธิ์ สนขํา
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
ดวยความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรทั้งฮารดแวรและซอฟทแวรไดมีการพัฒนาไปอยางมาก จึงเปนปจจัยสําคัญที่ตองมีการพัฒนาและเสริมความเขาใจ
ใหนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น เชน ทางดานการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร และ โปรแกรมสําเร็จ Microsoft Office 2007 ทางคณะวิทยาการจัดการจึงเล็งเห็นความจําเปนในดานการพัฒนาความรู
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงไดจัดใหมีการอบรมใหความรูกับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เพื่อใหใชประโยชนระหวางเรียนและเมื่อจบการศึกษา
สามารถนําความรูไปชวยประกอบการทํางานได
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลิต
1. เพื่อใหนักศึกษามีสถานที่ทดสอบความรู และ
จําน
1. ระดับความสําเร็จในการใชงาน
กิจกรรมหลัก :
พัฒนาตนเองใหไดรับมาตรฐานสากล และ
โปรแกรม Microsoft Windows
จัดการเรียนการสอนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อใหเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพในตลาดแรงงาน
E-mail,Internet
กิจกรรมยอย :
1. จัดอบรมการใชงาน Microsoft Windows
2. ระดับความสําเร็จในการใชงาน
โปรแกรม Microsoft Office 2007
E-Mail , Internet เพื่อการคนหาขอมูล จัดอบรม
เพิ่มทักษะในการพิมพสัมผัสดวยคอมพิวเตอร
2. จัดอบรมการใชงาน Microsoft Office 2007
เบื้องตน

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น ถัวเฉลี่ยทุกรายการ)

75,600

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
คน
500
/ / / / / / / / / /
1 ทักษะการใชงาน Windows
งบดําเนินการ
Internet ,โปรแกรมบีบอัดไฟล
75,600 คาตอบแทน
การพัฒนาทักษะดานการพิมพ
- วิทยากร 3 คน ๆ ละ 300 บาท 75,600 บาท
ดวยคอมพิวเตอร การใชงาน
โปรแกรม Microsoft Word 2007
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บริการวิชาการ
1. แผนงาน
ผลผลิต ผลงานการใหบริการทางวิชาการ
2. งาน/โครงการ การจัดทําฐานขอมูลดานดานธุรกิจและการจัดการทรัพยากรมนุษย
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
20,000 บาท รหัส
คณะวิทยาการจัดการ
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3-2-0501-2-23
4. ผูรับผิดชอบ ศูนยพัฒนาทรัพยากรมนุษย
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
ขอมูลมีความสําคัญในการดําเนินธุรกิจ ผูที่สามารถเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็วและทันสมัย จะสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการมีบทบาทหนาที่
ในการผลิตบัณฑิต วิจัย และบริการวิชาการแกชุมชนและสังคมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหแกชุมชนและจําเปนตองมีฐานขอมูลเพื่อประโยชนในการบริหารงาน ดังนั้นจึงมีความจําเปน
ตองสรางฐานขอมูลศูนยพัฒนาทรัพยากรมนุษย ศูนยวิจัยและขอมูลทองถิ่น ขึ้นเพื่อเปนแหลงขอมูลดานธุรกิจและการจัดการทรัพยากรขององคกร ที่จะใชประโยชนรวมกันระหวาง
คณะวิทยาการจัดการและชุมชน
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
เพื่อสรางฐานขอมูลทางดานบริหารธุรกิจ
กิจกรรมหลัก
มีฐานขอมูลดานธุรกิจและการจัดการ
สามารถนําขอมูลจากฐานขอมูลของ
และการจัดการทรัพยากรมนุษย
บริการวิชาการ
ทรัพยากรมนุษยที่เปนระบบ
ศูนยพัฒนาทรัพยากรมนุษยไปประยุกต
ที่เปนระบบและเปนประโยชนตอคน
กิจกรรมรอง
ใชได ในการประชาสัมพันธคณะและ
ในองคกรและชุมชน
พัฒนาฐานขอมูล
มหาวิทยาลัย การบริหารจัดการ
กิจกรรมสนับสนุน
และใหบริการขอมูลแกชุมชน
สนับสนุนสงเสริมการบริการ
วิชาการและบริหารงานทั่วไป

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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วัตถุ
ประสงค
ขอที่

ขั้นเตรียมการ
- หาขอมูล
- วางแผน
ขั้นดําเนินการ
ขั้นประเมินผลและรายงานผล

รายละเอียดกิจกรรม

/

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

หนวยนับ

/

/
/
/
/

/
/

/

คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)

20,000

งบดําเนินการ
20,000 คาใชสอย
- คาจางเก็บขอมูล (10 คนx10วันx200 บาท)
20,000 บาท

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
งบประมาณ
เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ อบรมการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
20,000 บาท รหัส
คณะวิทยาการจัดการ
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3-1-0501-2-24
4. ผูรับผิดชอบ อาจารยจรรยาพร บุญเหลือ หัวหนาโครงการจัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร (Executive B.B.A.)
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
ตามที่โครงการจัดการศึกษาสําหรับนักบริหารไดจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป โดยในหลักสูตรจัดใหมีการศึกษารายวิชาวิธีวิจัยทางธุรกิจ
ดังนั้นเพื่อใหนักศึกษามีความพรอมในการเรียน จึงจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรดวยการอบรมโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางธุรกิจขึ้น เพื่อใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในการใช
กิจกรรมรอง
1. จํานวนผูเขาอบรม
1. จํานวนงานวิจัยของนักศึกษา
โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ
สงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
2. ระดับความพึงพอใจของผูเขาอบรม
2. เพื่อใหนักศึกษาสามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูป กิจกรรมยอย :
เพื่อการวิจัยทางธุรกิจอยางถูกตอง
1. อบรมการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัย
ทางธุรกิจ

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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รายละเอียดกิจกรรม

1, 2 1. อบรมการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อ
การวิจัยทางธุรกิจ

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

20,000 (ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ)

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ครั้ง
2
/
/
งบดําเนินการ
คน
40
14,400 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆ ละ 24 ชม.ๆ ละ
300 บาท เปนเงิน 14,400 บาท
5,600 คาวัสดุ
- คาเอกสารประกอบการอบรม 40 ชุด ๆ ละ
140 บาท เปนเงิน 5,600 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
งบประมาณแผนดิน
2. งาน/โครงการ สานสัมพันธนองพี่ Executive B.B.A
บาท รหัส
20,000 บาท รหัส
คณะวิทยาการจัดการ
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3-1-0501-2-25
4. ผูรับผิดชอบ อาจารยจรรยาพร บุญเหลือ หัวหนาโครงการจัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร (Executive B.B.A.)
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
ตามที่คณะวิทยาการจัดการไดดําเนินโครงการจัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร (Executive B.B.A.) เพื่อเปดโอกาสทางการศึกษาใหกับบุคลากรในทองถิ่น เพื่อใหการจัดการศึกษาดําเนินไปดวยความ
เรียบรอยและมีประสิทธิภาพ เสริมสรางความรักความสามัคคีของนักศึกษารุนพี่และรุนนองของโครงการจัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร จึงจัดกิจกรรมสานสัมพันธนองพี่ Executive B.B.A. ขึ้น
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
1. เพื่อเสริมสรางความเขาใจในการเรียนการสอน กิจกรรมรอง : สงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
1. เพื่อเสริมสรางความสัมพันธที่ดีระหวางนักศึกษา กิจกรรมยอย :
รุนพี่ รุนนอง และคณาจารย
1. กิจกรรมสานสัมพันธนองพี่ Executive B.B.A. 1. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
1. ความเขาใจในการจัดการเรียนการสอนของ
2. เพื่อเสริมสรางเครือขายนักศึกษาปจจุบันและ
2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในการเขารวม โครงการจัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร
ศิษยเกาคณะวิทยาการจัดการ
กิจกรรม
2. นักศึกษารุนพี่และรุนนองมีความสัมพันธที่ดี
ตอกัน
3. ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

20,000 (ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ)

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1,2, 3 1. กิจกรรมสานสัมพันธนองพี่
ครั้ง
2
/
/
งบดําเนินการ
Executive B.B.A.
คน
70
18,400 คาใชสอย
- คาอาหาร 70 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 60 บาท
เปนเงิน 8,400 บาท
- คาเชาเครื่องเสียง 6,000 บาท (2 ครั้ง)
- คาตกแตงสถานที่ 4,000 บาท (2 ครั้ง)
1,600 คาวัสดุ
- คาวัสดุ 1,600 บาท
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บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1. แผนงาน
2. งาน/โครงการ ปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการบริหารและการประกันคุณภาพภายในงบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
46,380 บาท รหัส
คณะวิทยาการจัดการ
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3-1-0501-2-26
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ ผศ. ภาวนา อังกินันทน อ.สมนึก วิเศษสมบัติ
30 เมษายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ธันวาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
คณะวิทยาการจัดการเปนหนวยงานที่จัดการเรียนการสอนดานการบริหารซึ่งปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และมหาวิทยาลัยตองเตรียมรับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐในอนาคต ดังนั้นเพื่อเปนการเปดโลกทัศนและเปนการเตรียมบุคลากรที่จะทําหนาที่บริหารในอนาคตจึงตองศึกษาดูงานจากหนวยงานอื่น ๆ เพื่อเปนแนวทางในการบริหารจัดการของคณะ
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
กิจกรรมรอง
- นักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
ของมหาวิทยาลัยในกํากับมาเปนแนวทาง
- ประกันคุณภาพ
พัฒนาบุคลิกภาพ และมีบุคลิกภาพดีขึ้น
2. นําประสบการณที่ไดรับมาประยุกตในการ
กิจกรรมยอย
- ระดับความสําเร็จของการศึกษาดูงาน
บริหารงานคณะวิทยาการจัดการ
- ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยตนแบบ 3 แหง 6 วัน
จํานวนบุคลากรที่ศึกษาดูงาน
- กระบวนการทําแผนระยะสั้นและระยะยาว
3. เปดโลกทัศนใหบุคลากรเพื่อเปนกําลังสําคัญ
- จัดทําแผนพัฒนาคณะระยะยาวและระยสั้น
แผนการดําเนินงานของคณะ
- ระดับความสําเร็จของการเขียน SAR
ของคณะในอนาคต
จํานวนบุคลากรที่เขาอบรม
- ระดับความเขาใจการประกันคุณภาพ
- อบรมการเขียน SAR
4. เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคคลากรในคณะ - อบรมการประกันคุณภาพแกนักศึกษา
จํานวนนักศึกษาที่เขาอบรม
- อาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณไมมี
5. ปลูกจิตสํานึกดานจิตวิญญาณความเปนครู ซึ่งเปน - อบรมเชิงปฏิบัติการดานจรรยาบรรณ
จํานวนบุคลากรที่เขาอบรม เชิงปฏิบัติการ
ขอรองเรียน
ผูถายทอดวิชาความรู
- คูมือจรรยาบรรณวิชาชีพครู
6. มีความรูและเขาใจดานจรรยาบรรณคณาจารย
คณะวิทยาการจัดการ
ระดับอุดมศึกษา

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
จัดประชุมเพื่อกําหนดแนวทาง
ครั้ง
2
/
งบดําเนินงาน
ติดตอประสานงานกับมหาวิทยาลัย
ครั้ง
6
/
2,400 คาใชสอย
ตนแบบ 3 มหาวิทยาลัย
- อาหารวาง (20 คนx 60 บาทx2 วัน) 2,400 บ.
ประชุมสรุปผลการทํางาน
วัน
2
/
9,600 คาตอบแทน
จัดทําแผนการดําเนินงานของคณะ
- คาตอบแทนวิทยากร 2 คน
- ระยะยาว
แผน
1
(2*8*600) 9,600 บาท
- ระยะสั้น
แผน
4
อบรมการเขียน SAR แกบุคลากร
วัน
2
/ /
3,600 คาใชสอย
ที่รับผิดชอบ
- คาอาหาร (15 คน x 120 บาท x 2 วัน)
3,600 บาท
4,400 คาวัสดุ
- คาวัสดุ 4,400 บาท
อบรมใหความรูเรื่อง ประกันคุณภาพ
วัน
1
/ /
6,000 คาใชสอย
แกนักศึกษา
- คาอาหาร (50 คน x 120 บาท x 1 วัน)
6,000 บาท
1,780 คาวัสดุ
- คาวัสดุ 1,780 บาท
4,000 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร
(2 คน x 1000 บาท x 2 วัน) 4,000 บาท
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วัตถุ
ประสงค
ขอที่

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องจรรยาบรรณ
สําหรับวิชาชีพครู

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

46,380

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
วัน
1
/
6,000 คาใชสอย
- คาอาหาร (50 คน x 120 บาท x 1 วัน)
6,000 บาท
5,000 คาวัสดุ
- คาวัสดุ 5,000 บาท
3,600 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร
(1 คน x 600 บาท x 6 ชม.) 3,600 บาท

367 - 30

บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1. แผนงาน
2. งาน/โครงการ จัดทําและทบทวนแผนยุทธศาสตรคณะวิทยาการจัดการ
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
50,000 บาท รหัส
คณะวิทยาการจัดการ
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3-1-0501-2-27
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ ผศ.ภาวนา อังกินันทน อ.สมนึก วิเศษสมบัติ
30 มิถุนายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ธันวาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
กระบวนการวางแผนการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน การกําหนดแผนยุทธศาสตรขององคกร นับวาเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยในการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานได แนวทางการดําเนินงาน เปนเครื่องมือสําคัญในการประยุกตใชในการปฏิบัติงานราชการชวง 2552-2555 เพื่อสอดรับกับตัวชี้วัดและการประกันคุณภาพการศึกษา
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อใหคณะวิทยาการจัดการมีกรองและ
กิจกรรมหลัก
แนวทางในการบริหารจัดการขององคกร
- การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ที่สอดคลองกับการปฏิบัติราชการของ
กิจกรรมรอง
มหาวิทยาลัย
- ระดมสมองกลุมยอย
จํานวนบุคลาการเขารวมประชุมกลุมยอย
2. บุคลากรของคณะวิทยาการจัดการรวมกันทํา
- สังเคราะหขอมูล
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะฯ
แผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการและ
- จัดทําแผนยุทธศาสตร
แนวปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน
3. เพื่อเปนการวางแผนการใชทรัพยากร
ที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

50,000 * ขอถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 จัดประชุมชี้แจง
ครั้ง
1
/
งบดําเนินการ
จัดประชุมกลุมยอย
ครั้ง
3
/ /
30,000 คาใชสอย
- คาที่พัก ( 20 คนx 1,000 บาท x 1 วัน)
สังเคราะหขอมูล
ครั้ง
3
/
20,000 บาท
- คาเบี้ยเลี้ยง ( 20 คน x 210 บาท x 2 วัน )
จัดทําแผนยุทธศาสตรนอกสถานที่
แผน
1
/ /
8,400 บาท
- คาพาหนะ 1,600 บาท
20,000 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร( 2 คน x 5,000 x 2 )
20,000 บาท
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บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1. แผนงาน
2. งาน/โครงการ งานประชาสัมพันธกับการเสริมสรางภาพลักษณขององคกร
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
คณะวิทยาการจัดการ
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
200,000 บาท รหัส
3-1-0501-2-28
4. ผูรับผิดชอบ ศูนยประชาสัมพันธ
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
ภาพลักษณ ขององคกรเปนสิ่งสําคัญที่จะสรางความเชื่อมั่นแกบุคลากรภายในและหนวยงานภายนอก ในการที่จะเขามาใชบริการขององคกรในดานการสงเสริมและใหความรู
ของมหาวิทยาลัยและคณะฯ การประชาสัมพันธเปนสิ่งสําคัญในการที่จะเผยแพรขอมูล ขาวสารตางๆขององคกรที่เปนประโยชนแกคนภายนอกใหไดทราบ คณะวิทยาการจัดการ มีหนาที่ในการ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆขององคกร จึงไดมีโครงการในการประชาสัมพันธและเสริมสรางภาพลักษณขององคกรอยางตอเนื่อง จึงจัดโครงการประชาสัมพันธกับการเสริมสรางภาพลักษณ
ขององคกร เพื่อภาพลักษณที่ดีและเปนกระจายขอมูลขาวสารขององคกรใหแกคนภายนอกองคกรและคนในองคกรไดทราบโดยทั่วกัน
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
เพื่อเปนการประชาสัมพันธคณะฯ และเสริมสราง กิจกรรมหลัก : แผนงานบริหารและสนับสนุนการจัด - ผลิตสื่อประชาสัมพันธตลอดปงบประมาณ
องคกรเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้นและมีภาพลักษณ
ภาพลักษณที่ดีขององคกร
กิจกรรมรอง ผลิตสื่อประชาสัมพันธ (CD,DVD
- จัดทําจดหมายขาว 24 ฉบับๆละ 1,000 แผน
ที่ดีในสายตาคนภายนอกและภายในองคกร
,จดหมายขาว, แผนพับ,เว็บไซด,ปาย ฯลฯ
- จัดนิทรรศการ 3 ครั้ง
: การจัดนิทรรศการ
- จัดโครงการอบรม 2 ครั้ง
: การอบรมเพื่อเสริมสรางภาพลักษณของพนักงาน - จัดการประกวด 1 ครั้ง
: การจัดการประกวดภาพลักษณนักศึกษา วจก.
กิจกรรมสนับสนุน : บริหารงานทั่วไป
กิจกรรมตามพันธกิจของหนวยงาน

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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/

ประชาสัมพันธโครงการ
เปดรับสมัคร
เชิญคณะกรรมการ 2 ชุด
- ชุดที่ 1 อานสอบคัดเลือก
- ชุดที่ 2 รอบตัดสิน
จัดประกวด
- รอบคัดเลือก
- รอบตัดสิน

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

/

ประชุมวางแผนงาน

/

200,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
พ.ศ. 2553
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
/ / / / / / / / /
งบดําเนินการ
168,000 คาวัสดุ
- คาจางทําจดหมายขาว 168,000 บาท
/ / / / / / / / /
(1,000 เลม*2 ครั้ง * 12 เดือน * 7 บาท)
/ / / / / / / / /
- คาจางผลิตสื่อประชาสัมพันธ
อื่น ๆ เชน ปาย แผนพับ ฯลฯ
2,400 คาใชสอย
- คาอาหารวาง 10 คน x 6 ครั้ง x 40 บาท
เปนเงิน 2,400 บาท
11,500 คาวัสดุ
- คาวัสดุ เปนเงิน 11,500 บาท
/ /
10,000 คาตอบแทน
- คาตอบแทนกรรมการ 5 คน x 2,000 บาท
/
10,000 บาท
/
8,100 คาใชสอย
- คาอาหาร(เด็ก) 3 มื้อ x 60 บาท x 25 คน 4,500 บ.
/
- คาอาหาร 3 มื้อ x 120 บาท x 10 คน 3,600 บ.
/

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
ประสงค
ต.ค พ.ย ธ.ค
ขอที่
ขั้นเตรียมการ
สถาบัน/คน 50/25
/ / /
- หาขอมูล
- วางแผน
ขั้นดําเนินการ
/ / /
ขั้นประเมินผลและรายงานผล
/ / /
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา MBA
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
206,400 บาท รหัส
โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) คณะวิทยาการจัดการ
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
6-1-0501-2-29
4. ผูรับผิดชอบ ภูวดล วงศรัตน กรรมการประจําหลักสูตร
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
คณะวิทยาการจัดการมุงผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตใหมีคุณธรรมจริยธรรม มีความรูดานการบริหาร มีความสามารถในการวิเคราะห มีทักษะในการใชเทคโนโลยีและภาษาอังกฤษสามารถบูรณาการ
ความรูเพื่อพัฒนาตนเองและองคการใหมีประสิทธิภาพ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเปนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐและเอกชนโดยเนนใหผูเรียนเปน
นักบริหารมืออาชีพ โดยมุงเนนใหนักศึกษาไดเรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถนําความรูไปประยุกตใชเพื่อการบริหารจัดการไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ก็เปนอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะเสริมสรางคุณภาพทางการศึกษาแกนักศึกษาทั้งในเรื่องของการทําวิทยานิพนธ การพัฒนาบุคลิกภาพ การศึกษางานตางประเทศ เปนตน ที่จะพัฒนานักศึกษาใหเปนนักบริหารที่ดี
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
1. เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูและสามารถ
กิจกรรมหลัก
จํานวนนักศึกษา
-นักศึกษาสามารถทําวิทยานิพนธไดตาม
ทําวิทยานิพนธตามกระบวนการและขั้นตอนที่ถูกตอง 1.จัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร
จํานวนการจัดอบรมและสัมมนา
กระบวนการและขั้นตอนไดอยางถูกตองและ
2. เพื่อใหนักศึกษามีบุคลิกภาพและภาพลักษณที่ดี กิจกรรมยอย :
จํานวนการจัดการประชาสัมพันธ
มีความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธและ
3. เพื่อเปนการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรูและ
1.โครงการสัมมนาปญหาการทําวิทยานิพนธ
จํานวนการจัดการปฐมนิเทศ
จบตามหลักสูตร
ประสบการณในการศึกษาดูงานของนักศึกษา
2.โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเสริมสรางภาพจํานวนการศึกษาดูงาน
-นักศึกษาปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพ
4. เพื่อการแนะแนวและประชาสัมพันธหลักสูตร 3.โครงการศึกษาดูงานตางประเทศ
-นักศึกษาใหมเขาเรียนในหลักสูตร
5. เพื่อสรางความเขาใจในหลักสูตรและ
4.โครงการแนะแนวและประชาสัมพันธหลักสูตร
-นักศึกษามีความรูความเขาใจในการดําเนิน
วิธีการเรียนสําหรับนักศึกษาใหม
ธุรกิจทั้งในประเทศและตางประเทศ

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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1

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

2.โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อ
เสริมสรางภาพลักษณสําหรับนักบริหาร

1.โครงการสัมมนาปญหาการทําวิทยา
นิพนธ

รายละเอียดกิจกรรม

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ครั้ง
3
/ / / / / / / / / / / /
งบดําเนินการ
16,800 คาตอบแทน
- คาวิทยากร จํานวน 1 คน x 7 ชม. x 600 บาท
x 4 วัน เปนเงิน 16,800 บาท
33,600 คาใชสอย
- อาหารกลางวันจํานวน70คนx2วัน x 80 บาท
เปนเงิน 11,200 บาท
- อาหารวาง จํานวน 70 คน x 2 มื้อ x 40 บาท
x 4 วัน เปนเงิน 22,400 บาท
9,600 คาวัสดุ
- เอกสารประกอบการบรรยาย
70 ชุด x 90 บาท เปนเงิน 6,300 บาท
- คาวัสดุ เปนเงิน 3,300 บาท
/
19,200 คาตอบแทน
- คาวิทยากร จํานวน 2 คน x 8 ชม. x 1,200บาท
เปนเงิน 19,200 บาท
3,200 คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน จํานวน 40 คน x 80 บาท
4,000 คาวัสดุ
- คาเอกสารประกอบการบรรยาย
40 คน x 100 บาท เปนเงิน 4,000 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
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วัตถุ
ประสงค
ขอที่

4.โครงการแนะแนวและประชาสัมพันธ
หลักสูตร

3.โครงการศึกษาดูงานตางประเทศ

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

206,400

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ครั้ง
1
/ /
100,000 คาใชสอย
- คาเบี้ยเลี้ยง จํานวน 3 คน x 4,000 บาท x 3วัน
เปนเงิน 36,000 บาท
- คาเชาที่พัก 2 หอง x 6,000 บาท x 2 คืน
เปนเงิน 24,000 บาท
- คายานพาหนะ จํานวน 5 คน x 8,000 บาท
เปนเงิน 40,000 บาท
(ถัวเฉลี่ยหัวละไมเกิน 30,000 บาท)
ครั้ง
2
/ / / / / / /
20,000 คาใชสอย
- คายานพาหนะเพื่อติดตอ 2,000 บาท
- คาจางทําแผนพับ จํานวน 1,000 ใบ x 12 บาท
เปนเงิน 12,000 บาท
- คาโฆษณาลงหนังสือพิมพ 6,000 บาท
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แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ เสริมทักษะความรูทางดานทรัพยากรมนุษย
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
103,600 บาท รหัส
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
6-1-0503-2-30
4. ผูรับผิดชอบ คณาจารยสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ป 2542 หมวด4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวา
ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มาตรา 23 การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษามาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรูให
สถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ การประยุกตความรู การจัดการเรียนการสอน
โดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ สงเสริมสนับสนุนใหจัดกระบวนการเรียนรู และจัดการเรียนรู ใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่
7. วัตถุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลิต
1. คุณภาพบัณฑิตและการมีงานทํา
กิจกรรมหลัก:
1. รอยละของนักศึกษาที่มีทักษะในการปฏิบัติงาน 1. ระดับทักษะของนักศึกษาในการทํา
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
- จัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร
2. รอยละของนักศึกษาที่สามารถใชทักษะและ โปรแกรมสําเร็จรูปทางดานทรัพยากร
- นักศึกษามีจิตสํานึกและตระหนักใน
1. การจัดหาโปรแกรมสําเร็จรูปทางดาน
ความเขาใจในบริบททางวิชาการ
มนุษยเพิ่มขึ้น
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
การจัดการทรัพยากรมนุษย
3. รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมพัฒนา 2. ระดับคุณภาพบัณฑิต
- นักศึกษาไดรับประสบการณตรง
กิจกรรมรอง:
นักศึกษาในการเรียนรู
3 ระดับการสอบแขงขันเขาทํางาน
จากผูเชี่ยวชาญ
- สงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
4. รอยละของนักศึกษาที่มีความพึงพอใจตอสิ่ง 4. ระดับการมีสวนรวมของนักศึกษา
- นักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติ
1. ฝกทักษะชีวิต
สนับสนุนในการเรียนรู
5 ระดับความพึงพอใจในการเรียนรู
- นักศึกษาสามารถวิเคราะหปญหา
2. ฝกทักษะการคิด
5. รอยละของนักศึกษาที่มีความรูดานคุณธรรม 6 ระดับความสนใจในการเรียนรู
และ เสนอแนวทางแกไข
3. ฝกทักษะการทํางานเปนทีม
จริยธรรม
7 ระดับจิตสํานึกและความตระหนัก
- นักศึกษาสามารถใชทักษะและความ
4. ฝกทักษะการเปนวิทยากร
- รอยละของนักศึกษาที่มีความรูจากประสบการณ ในการปฏิบัติจรรยาบรรณวิชาชีพ
เขาใจในบริบททางวิชาการและวิชาชีพ
5. ฝกทักษะจิตอาสา
ตรงเพิ่มขึ้น
8 ระดับความซื่อสัตยสุจริต

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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ผลลัพธ :
คุณภาพบัณฑิตและการมีงานทํา
- นักศึกษาสามารถปรับตัวในการ
ทํางานกับบุคคลอื่น
- นักศึกษามีวินัยและความรับผิดชอบ
ตอตนเองและสังคม
- บัณฑิตมีงานทําตรงสาขา
- สถานประกอบการพึงพอใจบัณฑิต

วัตถุประสงคของงาน/โครงการ

กิจกรรมสนับสนุน:
- พัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชาสูสากล
1. การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการ
2. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางวิชา

กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
9 ระดับความมีวินัยและความรับผิดชอบ
ตอตนเองและสังคม จรรยาบรรณวิชาชีพ
10 ระดับความซื่อสัตยสุจริต
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น
11 ระดับความมีวินัยและความรับผิดชอบ
- รอยละของนักศึกษาที่มีทักษะการวิเคราะหและ - ระดับความเคารพสิทธิและรับฟงความคิด
การสื่อสารเพิ่มขึ้น
เห็นของผูอื่น
- รอยละของนักศึกษาที่ไดสืบสานโครงการอันเนื่อ - ระดับความรูหลักการทฤษฎี
มาจากพระราชดําริ
- ระดับความรูในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
- รอยละของนักศึกษาในการพัฒนาบุคลิกภาพ
- ระดับความรูกฎระเบียบ ขอกําหนดทาง
วิชาการและการเปลี่ยนแปลง
- ระดับความสามารถในการคนหาขอเท็จจริง
ทําความเขาใจประเมินขอมูลจากหลักฐาน
ใหมแลวนําขอสรุปมาใช
- ความสามารถในการวิเคราะหปญหาและ
เสนอแนวทางแกไขปญหา
- ความสามารถในการใชทักษะและความ
เขาใจในบริบททางวิชาการและวิชาชีพ
- ระดับทักษะในทางปฏิบัติ
- ระดับความรับผิดชอบในงานที่ไดรับ
มอบหมายทั้งงานรายบุคคลและงานกลุม
- ระดับความสามารถปรับตัวเขาทํางาน
รวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและสมาชิก

ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลิต
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8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 กิจกรรมหลัก:
งบดําเนินการ
- จัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร
3,600 คาตอบแทน
1. ฝกทักษะการคิด
คน
130
/ /
- คาตอบแทนวิทยากร 2 คน 3,600 บาท
20,600 คาใชสอย
- คาอาหารวาง130คนx2มื้อx25บาท 6,500 บาท
- คาอาหาร130 คนx1มื้อ.x70บาท 9,100 บาท
- คาเชาหองประชุม 5,000 บาท
5,800 คาวัสดุ
- คาวัสดุสําหรับจัดกิจกรรม 5,800 บาท
2.ฝกทักษะการเปนวิทยากร
คน
130
/ /
3,600 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 2 คน 3,600 บาท
(1คนx6ชม.x600บาท)
20,600 คาใชสอย
- คาอาหารวาง 6,500 บาท
(130 คนx2มื้อ.x25บาท)
- คาอาหาร 130คนx1มื้อx70บาท 9,100 บาท
- คาเชาหองประชุม 5,000 บาท
5,800 คาวัสดุ
- คาวัสดุสําหรับจัดกิจกรรม 5,800 บาท
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วัตถุ
ประสงค
ขอที่

3.Real Story HRM

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

103,600

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
คน
200
/ /
24,000 คาใชสอย
- คาอาหารวางและอาหารกลางวัน
200 คน x1 วัน x 120 บาท 24,000 บาท
9,600 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 1,200 บาท x
8 ชั่วโมง เปนเงิน 9,600 บาท
10,000 คาวัสดุ
- เอกสารประกอบการอบรม
200 คน x 50 บาท 10,000 บาท
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ บุคลิกภาพและศิลปะการพูดสําหรับนักบริหาร
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
50,000 บาท รหัส
โครงการจัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
6-1-0502-2-31
4. ผูรับผิดชอบ อ.จรรยาพร บุญเหลือ อ.วัชระ เวชประสิทธิ์ ผศ.ภาวนา อังกินันทน
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
บุคลิกภาพและศิลปะการพูดในที่ชุมชนเปนทักษะที่สําคัญมากสําหรับนักบริหารทุกระดับ เมื่อสรางการยอมรับและภาพลักษณที่ดีทั้งต
โดยการจัดการศึกษาสําหรับนักบริหารจึงเห็นความจําเปนในการฝกอบรมใหนักศึกษาในโครงการมีบุคลิกภาพที่ดีและมีศิลปะการพูดในที่ชุมชนแบบมืออาชีพ
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
เพื่อใหนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสําหรับ
กิจกรรมหลัก
นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดีและ
นักบริหาร จํานวน 45 คน มีบุคลิกภาพและ
- จัดการเรียนการสอน
มีศลิ ปะการพูดที่เปนที่ยอมรับ
มีความสามารถในการพูดในที่สาธารณชน
- ดานสังคมศาสตร
ของบุคคลทั่วไป
กิจกรรมรอง
- พัฒนาหลักสูตร
- พัฒนาบุคลิกภาพ
- จัดอบรม
- ประเมินผล

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

50,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
พัฒนาหลักสูตร
คน
45
/ /
งบดําเนินการ
จัดอบรม
20,000 คาตอบแทน
ประเมินผล
- คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 2 คน
คนละ 10,000 เปนเงิน 20,000 บาท
22,000 คาใชสอย
- คาอาหารและอาหารวาง
50 คน 2 วัน ๆละ 120 บาท 12,000 บาท
- คาที่พักวิทยากร 4,000 บาท
- คาพาหนะ 6,000 บาท
8,000 คาวัสดุ
- คาวัสดุสํานักงาน 8,000 บาท
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ จัดตั้งศูนยทดสอบทักษะดาน
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
359,000 บาท รหัส
3. หนวยงาน
คณะวิทยาการจัดการ
งบเงินรายได
6-1-0502-2-32
4. ผูรับผิดชอบ อ.ตวงสิทธิ์ สนขํา
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
คณะวิทยาการจัดการไดมีเรียนการสอนวิชาทางดานคอมพิวเตอรเพื่อใหนักศึกษา ของคณะวิทยาการจัดการไดมีความรู ทักษะ ความสามารถในการใชงานโปรแกรม ตาง ๆ
การจัดใหมีการทดสอบเพื่อไดรับรองมาตรฐานระดับสากล และระดับประเทศ จะทําใหนักศึกษาไดรับการรับรองมา
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลิต
1. เพื่อใหนักศึกษาไดมีสถานที่ทดสอบและพัฒนา กิจกรรมหลัก
ทักษะทางดานคอมพิวเตอรระดับสากล
จัดตั้งศูนยทดสอบทักษะดาน
2. เพื่อใหนักศึกษาไดมีสถานที่ทดสอบและ
คอมพิวเตอรระดับสากลและระดับประเทศ
1. จํานวนนักศึกษา คณาจารย บุคลากร
1. ระดับประสิทธิภาพการเรียน การสอน
พัฒนาทักษะทางดานคอมพิวเตอรระดับประเทศ
บุคคลภายนอก ที่เขารับการอบรมมาตรฐาน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
กิจกรรมยอย
1. จัดตั้งศูนยทดสอบทักษะดานคอมพิวเตอร
คอมพิวเตอรระดับสากล
2. การพัฒนาศักยภาพคณาจารย
ระดับสากลและระดับประเทศ
2. จํานวนคณาจารย บุคคลภายนอกที่ผาน
2. จัดอบรมคณาจารยและเพื่อเปนผูตรวจ
การอบรมและทดสอบผาน เปนผูตรวจขอสอบ
ขอสอบของมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขา
ของมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาพนักงาน
พนักงานคอมพิวเตอร 3 สาขา ของกรมพัฒนา
คอมพิวเตอร 3 สาขา ของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
ฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
งบดําเนินการ
แหง
1
/ / / / / / / / / /
1 จัดตั้งศูนยทดสอบทักษะคอมพิวเตอร
ระดับสากลและระดับประเทศ
359,000 คาวัสดุ
2 จัดอบรมคณาจารยและ เพื่อเปน
- คาวัสดุสํานักงานและคอมพิวเตอร 230,000 บาท
/ /
- เอกสารจัดอบรม 129,000 บาท
คน
120
ผูตรวจขอสอบของมาตรฐานฝมือแรงงาน
- เอกสารจัดอบรม
สาขาพนักงานคอมพิวเตอร 3 สาขา ของ
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ)
359,000
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ สหกิจศึกษา
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
60,000 บาท รหัส
คณะวิทยาการจัดการ ฝายสหกิจศึกษาและฝกประสบการณวิชาชีพ
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
6-1-0501-2-33
4. ผูรับผิดชอบ นายรักเกียรติ หงษทอง
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
คณะวิทยาการจัดการ จัดการเรียนการสอนในรายวิชาสหกิจศึกษาในหลักสูตรของคณะ ที่ตองสงนักศึกษาสหกิจศึกษาไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ดังนั้น ฝายสหกิจศึกษาและ
ฝกประสบการณวิชาชีพจึงจําเปนตองสรางเครือขายสหกิจศึกษา จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เตรียมความพรอมแกนักศึกษา นิเทศกนักศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
ตลอดจนการสํารวจสความพึงพอใจของสถานประกอบการตอการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. พัฒนาคุณภาพนักศึกษาใหมีคุณลักษณะตรงตาม กิจกรรมหลัก
ความตองการของสถานประกอบการ
จัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร
นักศึกษาสหกิจศึกษาจํานวน 30 คน
ความพึงพอใจของสถานประกอบการตอ
กิจกรรมรอง
สถานประกอบการเขารวมโครงการจํานวน 20 แหง นักศึกษาสหกิจศึกษาที่คาเฉลี่ยมากกวา 3.50
สรางเครือขายกับสถานประกอบการ
จัดทําคูมือสหกิจศึกษา
เตรียมความพรอมแกนักศึกษาที่เขารวมโครงการ
นิเทศกนักศึกษาสหกิจศึกษา
สํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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1

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

คน

เตรียมความพรอมแกนักศึกษาที่เขารวม
โครงการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

แหง

หนวยนับ

สรางเครือขายกับสถานประกอบการ

รายละเอียดกิจกรรม

60,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
เปาหมาย พ.ศ. 2552
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
50
/ / / /
งบดําเนินการ
30,000 คาวัสดุ
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง 10 ครั้งๆ ละ 1,000 บาท
- คาจางจัดทําคูมือสหกิจศึกษา 200 เลมๆละ 100
20,000 บาท
30
/ / / /
30,000 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 100 ชม.ๆ ละ 300 บาท
30,000 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพ
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
ศูนยพัฒนาวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
53,000 บาท รหัส
6-1-0501-2-34
4. ผูรับผิดชอบ อ.จริยา รัชตโสตถิ์
31 สิงหาคม 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 มิถุนายน 2553
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
บุคลิกภาพเปนสิ่งสําคัญตอภาพลักษณของนักศึกษา ในการดําเนินชีวิตในสังคมทั้งขณะที่กําลังศึกษาอยูและในอนาคตเมื่อนักศึกษากาวเขาสูสังคมการทํางาน เพื่อเปนการเตรียมพรอมในการ
เสริมสรางบุคลิกภาพและภาพลักษณของนักศึกษา ตั้งแตขณะกําลังศึกษาอยูอยางตอเนื่อง จะเปนผลดีในการพัฒนาใหนักศึกษามีความเพียบพรอมและมีศักยภาพ เมื่อนักศึกษาเปนบัณฑิตจะสามารถ
กาวสูสังคมการทํางานไดอยางภาคภูมิ คณะวิทยาการจัดการจึงไดจัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพใหแกนักศึกษาชั้นปที่ 1 และ 2 ขึ้น เพื่อเปนการเสริมสรางบุคลิกภาพใหแกนักศึกษาใหมีภาพลักษณที่ดีขึ้น
มีความเปนผูนํา สามารถทํางานเปนทีม ฯลฯ
6.7 วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
กิจกรรม
1. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพใหนักศึกษาเปนนักศึกษา กิจกรรมหลัก
จํานวนนักศึกษาที่ผานการอบรม
นักศึกษามีบุคลิกภาพตามคุณลักษณะที่พึง
ที่ดีตามคุณลักษณะที่พึงประสงค
การจัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร
ประสงค
2. เพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีวินัยในตนเอง

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

53,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
งบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
พ.ศ. 2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1, 2 1. การจัดอบรมใหกับนักศึกษา รหัส 52
คน
500
/ / / / / / / / / / / /
งบดําเนินการ
- มารยาทและการแตงกาย
36,000 คาตอบแทน
- ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม
- คาตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ
300 บาท เปนเงิน 36,000 บาท
12,000 คาใชสอย
- คาอาหารวางและอาหารกลางวัน
100 คน * 120 บาท * 1 วัน เปนเงิน 12,000 บาท
5,000 คาวัสดุ
- คาเอกสารประกอบการอบรม 100 ชุดๆ ละ
50 บาท เปนเงิน 5,000
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บริการวิชาการ
1. แผนงาน
ผลผลิต ผลงานการใหบริการวิชาการ
2. งาน/โครงการ เผยแพรแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแกนักศึกษาและชุมชน
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
63,000 บาท รหัส
ศูนยพัฒนาทรัพยากรมนุษย และศูนยวิจัยและขอมูลทองถิ่น
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
6-2-0501-2-35
4. ผูรับผิดชอบ อ.จรรยาพร บุญเหลือและคณะ
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่พระราชทานเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตแกประชาชน สามารถประยุกตใชไดท้งั ในระดับบุคคล ชุมชน และองคกรธุรกิจ
เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยางมีเหตุผล มีความมั่นคงอยางยั่งยืน ดังนั้นคณะวิทยาการจัดการ เห็นควรที่จะเผยแพรความคิดนี้ใหเปนที่รูจักและใชอยางแพรหลายเพื่อสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล
และมหาวิทยาลัย
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. นศ.และคณาจารยคณะวิทยาการจัดการมีความรู กิจกรรมหลัก
1.นศ. คณะวิทยาการจัดการมีความรูความเขาใจ 1.นศ.ใชชีวิตอยางพอเพียงมีเหตุผล มีความรู
มีความรูความเขาใจแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
จัดการเรียนการสอนสายสังคมศึกษา
ทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง
มีภูมิตานทาน
ที่สามารถนําไปประยุกตใชกับตนเองและ
กิจกรรมรอง
2. นศ.สามารถถายทอดแนวความคิดเศรษฐกิจ
2.ชุมชนไดรับการถายทอดแนวคิดและนําไป
ถายทอดสูชุมชน
-วางแผนกิจกรรม
พอเพียงไดไมนอยกวา 10 ชุมชน
ปฏิบัติใหเกิดความเข็มแข็ง
- ประชาสัมพันธโครงการ
- ประชุมชี้แจง อบรมใหความรู
- จัดกิจกรรมแบบมีสวนรวมกับชุมชนโดยมีผล
โดยมีผลเปนรูปธรรม

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

63,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
งบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
พ.ศ. 2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1.วางแผนกิจกรรม
/
23,000 คาใชสอย
ประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ
/ /
- คาพาหนะ 20,000 บาท
2.จัดอบรม
/ /
- คาอาหาร 3,000 บาท
3.มอบหมายกิจกรรม
/ / /
- คาจางผลิตสื่อ 20,000 บาท
4.ประเมินผลทั้งดานความรู คุณธรรม
/ / /
40,000 คาวัสดุ
ความคิดวิเคราะหและการทํางาน
- คาจางผลิตสื่อ 20,000 บาท
รวมกับผูอื่น
- คาเอกสารการเผยแพร 20,000 บาท
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วิจัยและบริการชุมชน
1. แผนงาน
ผลผลิต ผลงานการวิจัยและสรางองคความรู
2. งาน/โครงการ ผลงานวิจัยและสรางองคความรู/สํารวจศิษยเกาที่ประกอบธุรกิจเพื่อใหบริการวิชาก งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
39,500 บาท รหัส
คลีนิคธุรกิจ ฝายกิจการพิเศษ
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
4. ผูรับผิดชอบ อาจารยจรรยาพร บุญเหลือ อาจารยเยาวภา อินทเส ผศ.ณัฐประภา นุมเมือง
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
ศิษยเกาคณะวิทยาการจัดการที่จบออกไปในแตปการศึกษามีจํานวนมาก จึงมีความตองการสํารวจศิษยเกาของคณะวิชาที่ประกอบธุรกิจ
เพื่อตองการทราบถึงประเภทธุรกิจที่จัดทํา ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ในการประกอบธุรกิจ และจะไดนําขอมูลทั้งหมดมาวางแผนใหบริการวิชาการตอไป
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ผลผลิต: ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม
กิจกรรมหลักวิจัยขั้นพื้นฐานเพื่อสรางองคความรูใหมไดขอมูลศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาและประกอบ
เพื่อสํารวจขอมูลศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาและ
ธุรกิจอยางนอย รอยละ 80 ของจํานวนนักศึกษาจบ
ประกอบธุรกิจดานประเภทธุรกิจ รวมถึงปญหา
และอุปสรรคในการดําเนินการ

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ

6-4-0501-2-36
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

39,500

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
สํารวจขอมูลศิษยเกา
/ / / / / / / / / / / /
งบดําเนินการ
25,000 คาตอบแทน
- คาตอบแทนนักศึกษา จํานวน 10 คน
x 50 ชุด x 50 บาท เปนเงิน 25,000 บาท
13,000 - คาวัสดุ
- คาจัดทําเอกสาร 3,000 บาท
- คาสื่อประชาสัมพันธ 10,000 บาท
1,500 คาสาธารณูปโภค
- คาโทรศัพท 1,500 บาท

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๕,๒๓๔,๕๐๐ บาท
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. งาน/โครงการ บริหารงานสํานักงานคณบดี
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
654,800 บาท รหัส
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1 - 1 - 0601 - 1 - 01
4. ผูรับผิดชอบ รศ.พินันทร คงคาเพชร
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลาเริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
สํานักงานคณบดี มีหนาที่ที่จะตองดําเนินงานในการสนับสนุนใหอาจารยไดทําหนาที่จัดการเรียนการสอนไดอยางสมบูรณ อํานวยความสะดวกในทุกๆดานใหภารกิจหลักคือ การผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพออกสูสังคมเกิดผลสําเร็จตามตัวชี้วัดที่กําหนด เปนการดําเนินงานบริหารทั่วไป งานวิชาการ งานนโยบายและแผน งานวิจัย และกิจการนักศึกษา
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อใหการบริหารงานในสํานักงานคณบดี มี
กิจกรรมหลัก
1. อาจารย 45 คนและบุคลากร 20 คน รวม 65 คน 1. คณะมีการบริหารจัดการคุณภาพทั่วทั้งองคกร
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดเกิดคุณภาพ
บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
มีการพัฒนาใหมีศักยภาพมากขึ้น
ทั่วทั้งองคกร
กิจกรรมรอง
2. นักศึกษาทุกคนไดรับบริการสนับสนุนการเรียน 2. อาจารย บุคลากร และนักศึกษา มีความ
2. เพื่อสนับสนุนบทบาทหนาที่ของอาจารยในการ - การจัดหา ซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ
การสอน มีสภาพแวดลอมอาคารสถานที่ที่เหมาะสมพึงพอใจในการบริหารจัดการ ใหความรวมมือ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสูสังคม และบทบาท
- การประกันคุณภาพ
ในการบริหารงานของคณะตามระบบคุณภาพ
ในการพัฒนาทองถิ่น
- สงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
- การพัฒนาอาคารสถานที่
กิจกรรมสนับสนุน
- การบริหารงานทั่วไป ตามพันธกิจของ
สํานักงานคณบดี

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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การจัดหา ซอมแซม วัสดุ ครุภัณฑ
- การจัดทําโปรแกรมฐานขอมูล
ทางการเงินและพัสดุ
- การดูแลรักษาวัสดุอุปกรณคณะ
- การดูแลรักษาครุภัณฑคณะ
- การซอมแซมอาคารสถานที่
- การจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน
/

/
/

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
ประสงค
ต.ค พ.ย ธ.ค
ขอที่
1 การบริหารและสนับสนุนการจัดการ
ศึกษา
- การจัดทําแผนงาน/โครงการ
/
- การวางระบบและกลไกในการ
/ / /
ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย
- การติดตามประเมินผลและ
รายงาน
- การบริหารงบประมาณ
/ / /
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)

งบดําเนินงาน
75,000 คาใชสอย
- คาอาหารวางการประชุม 25,000 บาท
- คาไปราชการ ประชุมของคณบดี รองคณบดี
ประธานสาขา หัวหนาสํานักงานและผูที่ไดรับ
มอบหมาย รวม 50,000บาท
10,000 คาวัสดุ
- คาวัสดุสํานักงาน 5,000 บาท
- คาถายสําเนาเอกสารแผน และรายงาน ทําเปน
รูปเลม 5,000 บาท
งบดําเนินงาน
68,550 คาวัสดุ
- คาน้ํามันตัดหญา/น้ํามันเครื่อง 15,000 บาท
- คากากน้ําตาลทํา EM 5,000 บาท
- คาเครื่องมือภาคสนาม 3,550 บาท
- คาวัสดุในการทําความสะอาดอาคาร 10,000 บ.
- คาน้ํายาทําความสะอาด 25,000 บาท
- คาน้ํายาถังดับเพลิง 10 ถังๆละ1,000 บาท
รวม 10,000 บาท

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
งบประมาณ
พ.ศ. 2553
ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
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3

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

การประกันคุณภาพ
- การอบรมประกันคุณภาพนักศึกษา
- การอบรมประกันคุณภาพอาจารย
- การจัดทําคูมือประกันคุณภาพ นศ.
- การจัดทําคูมือประกันคุณภาพสนง.
- จัดทํา SAR คณะ

รายละเอียดกิจกรรม

หนวยนับ

/
/
/
/

/
/

4,100

3,600

255,000

14,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
งบประมาณ
เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

งบลงทุน
คาครุภัณฑ
- เครื่องปมน้ําอัตโนมัติขนาด 300 w
ตัวละ7,000 บาทจํานวน 1 ตัว เปนเงิน 7,000 บาท
- เครื่องทํานํารอน-เย็น ราคา 7,000 บาท
คาใชสอย
- คาจางเขียนโปรแกรม/ดูแลรักษา 15,000 บาท
- คาซอมแซมครุภัณฑและอาคารสถานที่
รวม 200,000 บาท
- คาลางเครื่องปรับอากาศ ปละ 1 ครั้ง 60 เครื่อง
รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
- วิทยากร 2 คนอบรมรวม 1 วันคนละ1,800 บ.
เปนเงิน 3,600 บาท
คาใชสอย
- อาหารวาง/ การอบรม
นศ.50 คน ครึ่งวันคนละ 30 บาทรวม 1,500 บาท
อาจารย/บุคลากร 65 คนครึ่งวันคนละ 40 บาท
รวม 2,600 บาท

คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
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5

4

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

การพัฒนาอาคารสถานที่
- การติดตามประเมินผล
- การจัดประกวดอาคารสถานที่
- การพัฒนาทักษะการทํางานของ
เจาหนาที่โดยใช KM
- จัดทํา EM ใชในสํานักงาน
และทุกอาคารของคณะ
- การจัดซื้อวัสดุอุปกรณในการทํา
ความสะอาดอาคาร ภาคสนาม
- การจัดซื้อน้ํายาถังดับเพลิง
- กิจกรรม 5 ส ในสํานักงาน

การซอมรับพระราชทานปริญญา

รายละเอียดกิจกรรม

หนวยนับ

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
8,000 คาวัสดุ
- จัดทําคูมือการอบรมนักศึกษา 50 ชุดๆละ50บาท
รวม 2,500 บาท
- จัดทํา คูมือ สนง.และ SAR คณะ รวม 5,500 บาท
/
งบดําเนินงาน
24,950 คาใชสอย
- คาอาหารวาง/กลางวัน เลี้ยง นศ.ที่ซอมรับ
รับปริญญาที่คณะ115 คน รวม 14,950 บาท
- คาจางจัดทําซุมบันทึกภาพบัณฑิต 10,000 บาท
งบดําเนินงาน
/
/
/
/
3,000 คาตอบแทน
/
- เงินรางวัลผูดูแลอาคารสถานที่ดีเดน 2 รางวัล
/
ๆละ 2,000 และ 1,000 รวม 3,000 บาท
28,600 คาใชสอย
/
- คาอาหารวางการอบรมเจาหนาที่ 20 คน
รวม 600 บาท
- คาอาหารวาง/กลางวันในการทํากิจกรรม 5 ส
/
วันละ100 บาท รวม 2,000 บาท
- คาติดตั้งเครื่อง ถายทอดสัญญาณภาพจาก
คอมพิวเตอร 2 เครื่องๆละ 8,000 บาท=16,000 บาท
- คาจางทําโพเดียมยืนพูด 2 ชุด ๆละ 5,000 บาท
รวม 10,000 บาท
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วัตถุ
รายละเอียดกิจกรรม
ประสงค
ขอที่
6 การบริหารงานทั่วไป
- การจัดระบบงานสารบรรณ
- การจัดการประชุมคณะกรรมการ
- การจัดทําขอสอบประจําภาคฯ
- การใหบริการถายเอกสาร และ
อัดสําเนา
- การจัดพิมพเอกสาร งานธุการ
หนวยนับ

/
/
/

/
/
/

/

/
/
/

/
/

/
/
/
/
/

/
/
/

/
/

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/

/
/
/
/

คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)

654,800

งบดําเนินงาน
95,000 คาวัสดุ
- วัสดุสํานักงาน รวม 95,000 บาท
65,000 คาใชสอย
- คาจางถายเอกสาร 5,000 บาท
- คายานพาหนะกรรมการ 10,000 บาท
- คาเดินทางไปนิเทศนักศึกษา 50,000 บาท

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
งบประมาณ
เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

374

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

15,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 สงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่เรียนดีมี
ทุน
3
/ /
งบดําเนินงาน
กําลังใจในการเรียน
15,000 คาใชสอย
- ทุนการศึกษาจํานวน 3 ทุน x 5000 บาท
คิดเปน 15000 บาท

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. งาน/โครงการ ทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
15,000 บาท รหัส
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1 - 1 - 0601 - 2 - 02
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.บุษกร อุยวงษ
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลาเริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
การดําเนินงานดานกิจการนักศึกษาเปนกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนสงเสริม เพื่อใหนักศึกษาเปนบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพรอม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
รวมถึงเปนพันธกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
เพื่อใหนักศึกษาที่เรียนดีมีกําลังใจในการเรียน
สงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
นักศึกษาที่ไดทุนมีเกรดไมต่ํากวา 3.0

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม

375

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. งาน/โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนสาขาชีววิทยา
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
201,080 บาท รหัส
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1 - 1 - 0606 - 2 - 03
4. ผูรับผิดชอบ อาจารยจันทนา กอนเกา
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลาเริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
การจัดการศึกษาทางชีววิทยา นักศึกษาจะตองทดลองปฏิบัติเพื่อทักษะและความชํานาญในวิชาชีพ จึงจําเปนตองมีเครื่องมือ วัสดุและสารเคมีสําหรับการปฏิบัติการใหเพียงพอ และไดรับประสบการณ
จริงจากการศึกษาดูงานนอกสถานที่
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสาขาชีววิทยา
กิจกรรมหลัก :
นักศึกษาไดเรียนรูจากการปฏิบัติ และ
จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีทักษะผานเกณฑไมนอยกวารอยละ 75
กิจกรรมรอง :
จัดหาครุภัณฑ วัสดุ สารเคมี ซอมเครื่องมือ
วิทยาศาสตรศึกษาดูงาน

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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1.3 ศึกษาดูงาน

คน

65
/

/

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
ประสงค
ต.ค พ.ย ธ.ค
ขอที่
1 พัฒนาการเรียนการสอนสาขาชีววิทยา
1.1 จัดหาครุภัณฑ
- กลองสองทางไกล
เครื่อง
1
/ /
- ตูบมเชื้อควบคุมอุณหภูมิ(Incubator)
เครื่อง
1
/ /
1.2 จัดหาวัสดุ สารเคมี
- จัดหาวัสดุ สารเคมี
ชิ้น
45
/ /
/

/

/
/

/

/

/

/
/

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

/

/

/
/

/
/

/
/
/

/
/

/

/

/
/

/

/

/
/

/

/

/
/

คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)

201,080

งบลงทุน
119,000 คาครุภัณฑ
- คาครุภัณฑ 2 เครื่อง เปนเงิน 119,000 บาท
งบดําเนินงาน
57,940 คาวัสดุ
- คาวัสดุ สารเคมี 57,940 บาท
งบดําเนินงาน
16,140 คาใชสอย
- คาเชารถบัสคันละ 8,000 บาท และรถตู
วันละ 3,000 บาท เปนเงิน 11,000 บาท
- คาอาหารกลางวัน 65 คน คนละ 50 บาท
เปนเงิน 3,250 บาท
- คาเบี้ยเลี้ยง 8 คน วันละ 210 บาท
เปนเงิน 1,890 บาท
8,000 คาวัสดุ
- คาน้ํามันรถบัสวันละ 5,000 บาท และ
รถตูวันละ 3,000 บาท เปนเงิน 8,000 บาท

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. งาน/โครงการ เพิ่มพูนความรูนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
168,400 บาท รหัส
สาขาสาธารณสุขศาสตร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1 - 1 - 0609 - 2 - 04
4. ผูรับผิดชอบ อ.กุลวดี เขงวา
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลาเริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
สาขาวิชาสาธารณสสุขศาสตรเห็นความสําคัญของการพัฒนาการเรียนการสอนที่เพิ่มพูนความรูใหนักศึกษามีความรูนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน การเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเรียนรู
จากแหลงความรูในชุมชน นักศึกษาไดรับความรูการถายทอดประสบการณตรงจากบุคคลที่ชํานาญการในดานตางๆ โดยตรง ทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
- นักศึกษาไดศึกษาความรูจากแหลงเรียนรู
สงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
จํานวนนักศึกษา 255 คน
ในชุมชน
1. ศึกษาดูงาน
2. อบรมการชวยเหลือฟนคืนชีพ
3. อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ
4. อบรมปฏิการการผลิตสื่อทางดานสุขภาพ

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 ศึกษาดูงาน
4 ครั้ง
60
/ / / / / / / / / / / /
งบดําเนินงาน
5,000 คาวัสดุ
.
- คาวัสดุสํานักงาน = 5,000 บาท
40,000 คาใชสอย
- คายานพาหนะ = 40,000 บาท
งบดําเนินงาน
2 อบรมชวยฟนคืนชีพ
คน
60
/ / / / / / / / / / / /
8,000 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร = 8,000 บาท
7,700 คาใชสอย
- คาอาหารวาง 2 มื้อ 60x30x2 = 3,600 บาท
- คาอาหารกลางวัน 60x60 = 3,600 บาท
- คาตกแตงเวที = 500 บาท
9,500 คาวัสดุ
- คาวัสดุสํานักงาน = 8,000 บาท
- คาเอกสารประกอบการอบรม 60x25 1,500 บาท
3 อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ
คน
75
/ / / / / / / / / / / /
งบดําเนินงาน
3,200 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร = 3,200 บาท
9,500 คาใชสอย
- คาอาหารวาง 2 มื้อ 75x30x2 4,500 บาท
- คาอาหารกลางวัน 75x60 4,500 บาท
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4

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

อบรมปฏิบัติการผลิตสื่อทางดาน
สุขภาพ

รายละเอียดกิจกรรม

คน

60

/

/

/

.

/

/

/

/

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

/

/

/

/

/

168,400

45,000

8,000

18,200

4,800

9,500

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
งบประมาณ
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

- คาตกแตงเวที = 500 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุสํานักงาน = 8,000 บาท
- คาเอกสารประกอบการอบรม 75x20 1,500 บาท
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 4,800 บาท
คาใชสอย
- คาอาหารวาง 7,600 บาท
- คาอาหารกลางวัน 7,600 บาท
- คาตกแตงเวที 3,000 บาท
คาวัสดุ
- คาจางทําคูมือการฝกอบรม 60x50 3,000 บาท
- คาวัสดุสํานักงาน 5,000 บาท
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
- เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ 1 ชุด พรอมเครื่อง
สํารองไฟคุณสมบัติ Intel Core 2 Quad 2.66
GHz แรม 4096 MB, ฮารดดิสก 640 GB
จอ 20 นิ้ว LCD with Integrated speakers
พรอมโตะ/เกาอี้

คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. งาน/โครงการ เพิ่มพูนความรูกอนและหลังฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขศาสตร
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
93,000 บาท รหัส
สาขาสาธารณสุขศาสตร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1 - 1 - 0609 - 2 - 05
4. ผูรับผิดชอบ อาจารยชิดชนก ปานวิเชียร
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลาเริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
ดวยสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีนักศึกษาสาขาวิชาที่เรียนครบหลักสูตร ตามรายวิชาที่กําหนดไวในหลักสูตรและตองออกฝกประสบการณวิชาชีพสาขาสาธารณสุข
ทางสาขาวิชาจึงเห็นความจําเปนของการจัดประชุมสัมมนาอาจารยพี่เลี้ยงของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณและความเขาใจเกี่ยวกับประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขที่นักศึกษ
ในสาขาวิชาควรไดรับ เพื่อใหนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรมีความรู ประสบการณ และประสบการณในงานสาธารณสุข รูวิธีการทํางาน วิธีการตัดสินใจ การปรับปรุงคุณภาพงาน และการใชเวลาอยางมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาตนเองดานบุคลิกภาพ กิริยาทาทาง วาจา การวางตัว การแตงกาย การมีสัมมาคารวะ การรักษาจรรยามารยาท และการปรับตัว สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุขเพื่อเปนคนดี
และออกไปรับใชสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ในหลักสูตรของสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร จึงกําหนดใหนักศึกษาตองออกฝกประสบการณวิชาชีพ เพื่อจะไดนําความรูและประสบการณที่ไดรับไป
พัฒนาตนเองสามารถทํางานดานสาธารณสุขไดเมื่อสําเร็จการศึกษา
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
1. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณดานงานสาธารณสุข สงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
จํานวนผูเขารับการอบรม 50 คน
1. ปฐมนิเทศนักศึกษา
2. สัมมนาระหวางฝกประสบการณ
3. ปจฉิมนิเทศนักศึกษา

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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2

1

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

สัมมนาระหวางฝกประสบการณ

สงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ปฐมนิเทศนักศึกษา

รายละเอียดกิจกรรม

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
คน
50
/ / / / / / / / / / / /
งบดําเนินงาน
8,000 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร = 8,000 บาท
11,200 คาใชสอย
- คาอาหารวาง 30x2x50 = 3,000 บาท
- คาอาหารกลางวัน 60x50 = 3,000 บาท
- คาเบี้ยเลี้ยง 210x4x5 = 4,200 บาท
- คาจางจัดสถานที่ = 1,000 บาท
34,000 คาวัสดุ
.
- คายานพาหนะ (น้ํามัน) = 10,000 บาท
- คาวัสดุสํานักงาน = 12,000 บาท
- คูมือการออกฝกงาน 100x50 = 5,000 บาท
- เอกสารบันทึกการออกฝก 80x50 = 4,000 บาท
- เอกสารประกอบการสัมมนา = 3,000 บาท
คน
38
/ / / / / / / / / / / /
5,560 คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน 60x38 = 2,280 บาท
- คาอาหารวาง 30x2x38 = 2,280 บาท
- คาจางจัดสถานที่ = 1,000 บาท
14,340 คาวัสดุ
- คาวัสดุสํานักงาน = 11,040 บาท
- เอกสารประกอบการสัมมนา = 3,300 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน

382

3

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

ปจฉิมนิเทศนักศึกษา

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

93,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
คน
38
/ / / / / / / / / / / /
5,560 คาใชสอย
- คาอาหารวาง 30x2x38 = 2,280 บาท
- คาอาหารกลางวัน 60x38 = 2,280บาท
- คาจางจัดสถานที่ = 1,000 บาท
14,340 คาวัสดุ
- คาวัสดุสํานักงาน = 11,340 บาท
- เอกสารประกอบการสัมมนา = 3,000 บาท
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. งาน/โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนสาขาเคมี
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
162,440 บาท รหัส
สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1 - 1 - 0605 - 2 - 06
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.วัชราภรณ ประภาสะโนบล
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลาเริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
การเพิ่มความรูในสาขาวิชาที่นักศึกษากําลังศึกษาอยูเปนสิ่งสําคัญ เพราะนักศึกษาจะไดมีประสบการณและความรูเพิ่มเติมมากขึ้นจากการเรียนในหลักสูตร เพื่อนําไปใชในการเรียน
การฝกประสบการณวิชาชีพตลอดจนนําไปใชในการประกอบอาชีพตอไป
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสาขาเคมีใหมี
กิจกรรมหลัก
จํานวนนักศึกษาที่เรียนวิชาเคมี 300 คน
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1. จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโ จํานวนนักศึกษาและอาจารย 40 คน
2.เพื่อพัฒนาความรูและประสบการณทางเคมี
กิจกรรมรอง
จํานวนนักศึกษา 40 คน
ใหแกนักศึกษา
2. การศึกษาดูงาน
3. เพื่อเพิ่มความรูและทักษะทางเคมีใหแกนักศึกษา 3. อบรมเสริมความรูทางเคมี

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 การจัดการเรียนการสอนดานวิทยา
คน
300
/ / / / / / / / / / / /
งบดําเนินงาน
ศาสตรและเทคโนโลยี
30,000 คาใชสอย
- คาซอมแซมครุภัณฑ 30,000 บาท
33,240 คาวัสดุ
- คาสารเคมีและอุปกรณ 33,240 บาท
งบลงทุน
43,000 คาครุภัณฑ
- ตูอบลมรอน 1 เครื่อง ราคา 43,000 บาท
งบดําเนินงาน
2 การศึกษาดูงาน
คน
40
/
/
24,200 คาใชสอย
ครั้ง
2
- คาเบี้ยเลี้ยงอาจารย 10 คน 2 วัน รวม 4,200 บาท
- คาเชาพาหนะ 2 ครั้งๆละ 10,000 บาท
รวมเปนเงิน 20,000 บาท
3,000 คาวัสดุ
- คาของที่ระลึก 4 แหง (วันละ 2 แหง)
แหงละ 750 บาทรวมเปน 3,000 บาท
งบดําเนินงาน
3 อบรมเสริมความรูทางเคมี
คน
40
/ /
9,600 คาตอบแทน
- คาวิทยากร 32 ชม.ชม.ละ 300 รวม 9,600 บาท
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วัตถุ
ประสงค
ขอที่

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

162,440

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
14,400 คาใชสอย
- คาอาหารวาง 8 มื้อ มื้อละ 20 บาท จํานวน 40 คน
คิดเปนเงิน 6,400 บาท
- คาอาหารกลางวัน 4 มื้อมื้อละ 50 จํานวน 40 คน
คิดเปนเงิน 8,000 บาท
5,000 คาวัสดุ
- คาวัสดุจัดอบรม 5,000 บาท
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. งาน/โครงการ พัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะสําหรับการประกอบอาชีพ
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
12,200 บาท รหัส
สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1 - 1 - 0607 - 2 - 07
4. ผูรับผิดชอบ อาจารยสุภาดา ขุนณรงค
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลาเริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมควรไดรับการพัฒนาทักษะความสามารถทางดานวิชาการการปฏิบัติและประสบการณควบคูกันไปกอนออกไปทํางานดังนั้นสาขาวิชาจึงมีโครงการที่จะนํา
นักศึกษาออกไปศึกษานอกสถานที่โดยการศึกษาระบบบําบัดน้ําเสียจากภาคอุตสาหกรรมเพื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีบําบัดน้ําเสีย 1 และ 2
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลิต
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
(output indicators)
(Outcome Indicators)
กิจกรรมหลัก :
1.เพื่อพัฒนากระบวนการเรียน
จํานวนนักศึกษาเขาศึกษาระบบการบําบัดน้ําเสีย นักศึกษาที่จบออกไปมีความสามารถทํางาน
การสอนในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 10 คน นักศึกษามีความรูในระบบบําบัด ในโรงงานบําบัดน้ําเสียภาคอุตสาหกรรมได
น้ําเสียเพิ่มขึ้น รอยละ 80

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

12,200

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ก.ย.
ขอที่
1 ศึกษาระบบบําบัดน้ําเสีย
ครั้ง
2
/
/
งบดําเนินงาน
8,000 คาใชสอย
- คาเบี้ยเลี้ยง 4 คน ๆละ 210 บาท 2 วัน
เปนเงิน 1,680 บาท
- คาผานทางดวน 2 เที่ยว ๆละ 80 บาท 2วัน
เปนเงิน 320 บาท
- คาเชาพาหนะ 1 คันๆละ 3,000 บาท 2วัน
เปนเงิน 6,000 บาท
4,200 คาวัสดุ
- คาของที่ระลึก 600 บาท 2 ชิ้น
เปนเงิน 1,200 บาท
- คาน้ํามัน 2 วันๆละ1,500
เปนเงิน 3,000 บาท
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. งาน/โครงการ การปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
26,000 บาท รหัส
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1 - 1 - 0601 - 2 - 08
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.บุษกร อุยวงษ
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลาเริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
นักศึกษาจะมีความพรอมและปรับตัวไดรวดเร็วเมื่อเปลี่ยนสถานศึกษา จําเปนตองใหคําแนะนําการดําเนินชีวิตรวมถึงบทบาท หนาที่และการอยุรวมกันกับผูอื่นในสถานศึกษาใหม จึงจะสามารถ
ดําเนินชีวิตไดดีและเปนสุข สามารถศึกษาจนสําเร็จเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพและเปนที่ยอมรับของสังคม
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลิต
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
กิจกรรม
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
(output indicators)
(Outcome Indicators)
เพื่อใหนักศึกษาปรับตัวเขากับสถานศึกษาใหม
สงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
จํานวนผูเขารวมการอบรม จํานวน 200 คน
ความพึงพอใจของผูเขาอบรมไมต่ํากวา 3.5
ไดเร็วขึ้น

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

26,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ก.ย.
ขอที่
1 ปฐมนิเทศ
คน
200
/
งบดําเนินงาน
20,000 คาวัสดุ
- คูมือนักศึกษาจํานวน 200 เลม x 100 บาท
คิดเปน 20,000 บาท
6,000 คาใชสอย
- คาอาหารวาง 30 บาท x 200 คน
คิดเปน 6,000 บาท
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. งาน/โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
1,046,550 บาท รหัส
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1 - 1 - 0601 - 2 - 09
4. ผูรับผิดชอบ ผูชวยศาสตราจารยจันทรวดี ไทรทอง
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลาเริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
เพื่อใหนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีวัสดุและครุภัณฑประกอบการเรียนการสอน ซึ่งทําใหการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1.เพื่อใหนักศึกษาไดปรับพื้นฐานดานคณิตศาสตร กิจกรรมหลัก :
- จํานวนนักศึกษา 200 คน ไดรับความรู
- นักศึกษามีความพึงพอใจและไดรับความรู
และวิทยาศาสตร
จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - สาขาทุกสาขามีวัสดุการศึกษาประกอบ
ไมต่ํากวา 75 %
2.เพื่อใหนักศึกษาและอาจารยมีวัสดุการศึกษา
กิจกรรมรอง :
การเรียนการสอน
- นักศึกษามีความพึงพอใจในวัสดุการศึกษา
ประกอบการเรียนการสอน
- อบรมนักศึกษาดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร - นักศึกษาและอาจารยมีครุภัณฑใชในการเรียน และครุภัณฑไมต่ํากวา 75 %
3.เพื่อใหนักศึกษาและอาจารยมีครุภัณฑใชสําหรับ - จัดหาวัสดุการศึกษาประกอบการเรียนการสอน การสอน
การเรียนการสอน
- จัดหาครุภัณฑ

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 อบรมนักศึกษาดานคณิตศาสตร
คน
100
/
/ / / /
/ / / /
งบดําเนินงาน
และวิทยาศาสตร
24,000 คาตอบแทน
- คาวิทยากร 4 สาขาวิชา สาขาละ 60 ช.ม. ๆละ
400 บาท เปนเงิน 24,000 บาท
3,000 คาใชสอย
- คาอาหารวาง จํานวน 100 คน 1 มื้อ ๆละ
30 บาท เปนเงิน 3,000 บาท
5,000 คาวัสดุ
- คาวัสดุสํานักงาน 5,000 บาท
งบดําเนินงาน
2 จัดหาวัสดุการศึกษา
สาขา
7
/ / / / /
/ / / /
468,250 คาวัสดุ
- คาวัสดุการศึกษา 361,050 บาท
- โตะเล็คเชอร 160 ตัวๆละ 670 บาท เปนเงิน
107,200 บาท
งบลงทุน
3 จัดหาครุภัณฑ
เครื่อง
10
/ / / / /
/ / / /
540,500 คาครุภัณฑ
- เครื่องปรับอากาศ 30,000 บีทียู จํานวน 6 เครื่อง
เครื่องละ 43,000 บาท เปนเงิน 258,000 บาท
- เครื่องถายทอดสัญญาณภาพจากคอมพิวเตอร
และวีดีโอ พรอมจอรับภาพ ราคา 38,000 บาท
(รวมคาติดตั้ง) จํานวน 6 เครื่อง เปนเงิน 228,000 บ.
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วัตถุ
ประสงค
ขอที่

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)

1,046,550

- คอมพิวเตอรพกพา 1 เครื่อง (NETBOOK)
สําหรับใหบริการอาจารยยืมใชสอน 1 เครื่อง
เปนเงิน 15,000 บาท
- ตูสาขาโทรศัพท SIEMENS รุน HIPATH-1150
ขนาด 6สายนอก สายใน 20 จํานวน 1 ตู ๆ ละ
39,500 บาท เปนเงิน 39,500 บาท
5,800 คาใชสอย
- คาติดตั้งตูสาขาและโปรแกรมตูสาขา 3,000 บาท
- คาภาษีมูลคาเพิ่ม เปนเงิน 2,800 บาท

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. งาน/โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาคณิตศาตรและคอมพิวเตอร
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
240,000 บาท รหัส
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1 - 1 - 0603 - 2 - 10
4. ผูรับผิดชอบ รองศาสตราจารยพินันทร คงคาเพชร
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลาเริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
การผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพเพื่อเขาสูตลาดแรงงาน จําเปนตองเพิ่มศักยภาพใหนักศึกษาทั้งดานการเรียนการสอน วิชาการและประสบการณ และความสามารถเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมที่สอดคลอง
หรือเกี่ยวของกับหลักสูตรทั้งในและนอกสถานศึกษา การจัดอบรมเพิ่มพูนความรู ใหแกนักศึกษา การศึกษาดูงานจากแหลงการเรียนรูที่เกี่ยวของกับหลักสูตรการเรียนการสอนนอกสถานศึกษา จัดการอบรม
เชิงปฏิบัติการการสรางสื่อการสอน เพื่อใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรคไดความรูและทักษะทางคณิตศาสตร เห็นประโยชนของการนําคณิตศาสตรไปใช รวมทั้งสาขาคณิตศาสตรและสถิติไดเปดสอนหลักสูตร
คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร (ครุศาสตรบัณฑิต 5 ป) ซึ่งปจจุบันจํานวนชั้นปของนักศึกษามีมากขึ้น จํานวนนักศึกษาที่เขามาใหมมีมากกวาจํานวนที่ตั้งเปาหมายไว สงผลใหเครื่องคอมพิวเตอรในหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร หอง 424 ที่มีอยูเดิมนั้น ไมเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา ซึ่งจําเปนตองใชในการเรียนการสอน รวมถึงการบริการดานวิชาการกับบุคลากรภายนอก สาขาจึงตั้งงบเพื่อดําเนินการเพื่อประโยชน
ในการเรียนการสอน รวมถึงการบริการวิชาการตอไป
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
เพื่อพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ
กิจกรรมหลัก
1. จํานวนคอมพิวเตอร 7 เครื่อง ใหนักศึกษา
จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใชปฏิบัติการ
กิจกรรมรอง
2. จํานวนนักศึกษา 50 คน ไดความรูนอกชั้นเรียน
1. จัดซื้ออุปกรณคอมพิวเตอรสําหรับหองปฏิบัติการ 3. จํานวนนักศึกษา 50 คน ไดความรูในการสราง
คอมพิวเตอร
สื่อการสอน
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดคายคณิตศาสตร 4. จํานวนอาจารย-นักศึกษา จํานวน 140 คน
3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสรางสื่อการสอน
มีวัสดุครุภัณฑ
4. จัดหาวัสดุและซอมแซมครุภัณฑ

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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อบรมเชิงปฏิบัติการการสราง
สื่อการสอน สรางความเขาใจเกี่ยวกับ
กระบวนการทางคณิตศาสตรที่ไดจาก
การสรางสื่อการสอน

คน

50
/

/

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
พ.ศ. 2553
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
/ / / / / / / / /
งบดําเนินงาน
164,500 คาครุภัณฑ
- คาเครื่องคอมพิวเตอร 7 เครื่องๆละ23,500บาท
งบดําเนินงาน
3,200 คาตอบแทน
- คาวิทยากร 1 คน ชั่งโมงละ 400 บาท
/ / / / / / / / /
จํานวน 8 ชั่วโมง เปนเงิน 3,200 บาท
3,000 คาใชสอย
- คาอาหารวาง 2 มื้อ มื้อละ 30 บาท และน้ําดื่ม
จํานวน 50 คน เปนเงิน 3,000 บาท
1,750 คาวัสดุ
- คาเอกสารคาย เปนเงิน 750 บาท
คาวัสดุ-อุปกรณประจําฐาน เปนเงิน 1,000 บาท
/ / / / / / / / / /
งบดําเนินงาน
3,200 คาตอบแทน
- คาวิทยากร 1 คน ชั่งโมงละ 400 บาท
จํานวน 8 ชั่วโมง เปนเงิน 3,200 บาท
3,000 คาใชสอย
- คาอาหารวาง 2 มื้อ มื้อละ 30 บาท และน้ําดื่ม
จํานวน 50 คน เปนเงิน 2x50x30 3,000 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
ประสงค
ต.ค พ.ย ธ.ค
ขอที่
1 จัดซื้ออุปกรณเครื่อง
เครื่อง
7
/ / /
ไมโครคอมพิวเตอรหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร หอง 424 สําหรับงาน
ประมวลผลทั่วไป มีคุณภาพมาตรฐาน
ทั้งตัวเครื่อง จอภาพ และแปนพิมพโดย
มีเครื่องหมายการคาเดียวกัน
2 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดคาย
คน
50
/ / /
คณิตศาสตร (ฝกเปนพี่เลี้ยงและผูชวย
วิทยากรจัดคาย)
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วัตถุ
ประสงค
ขอที่

จัดหาวัสดุและซอมแซมครุภัณฑ
สําหรับการเรียนการสอน สําหรับ
อาจารย - นักศึกษา

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

240,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
งบประมาณ
พ.ศ. 2553
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
2,000 คาวัสดุ
- คาเอกสาร เปนเงิน 1,000 บาท
- คาวัสดุและอุปกรณ เปนเงิน 1,000 บาท
คน
140
/ / / / / / / / / / / /
งบดําเนินงาน
10,000 คาใชสอย
- จางซอมแซมครุภัณฑ 10,000 บาท
49,350 คาวัสดุ
- วัสดุสํานักงาน 49,350 บาท
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. งาน/โครงการ พัฒนาหัวขอวิจัยจากปญหาชุมชนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
16,200 บาท รหัส
สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1 - 1 - 0607 - 2 - 11
4. ผูรับผิดชอบ อาจารยสุภาดา ขุนณรงค
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลาเริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมกอนจบการศึกษาตองมีการเรียนวิชาการวิจัยหรือทําปญหาพิเศษกอนจบการศึกษา แตที่ผานมานักศึกษามักประสบปญหาในการเลือกหัวขอ
สําหรับการทําวิจัย จึงเปนสาเหตุใหนักศึกษาไมสามารถจบการศึกษาไดทันตามกําหนดเวลา ดังนั้นโครงการนี้จึงเปนการชวยนักศึกษาสามารถพัฒนาโจทยวิจัยและฝกปฏิบัติเขียนโครงรางวิจัยโดยการคนหาปญห
ที่มีอยูในทองถิ่น/ชุมชน เพื่อประกอบการเรียนวิชาวิจัยเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมรวมทั้งสามารถนําความรูที่ไดจากการวิจัยไปใชในการแกปญหาของชุมชน /ทองถิ่นได
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
1. พัฒนาหัวขอวิจัยจากปญหาชุมชน / ทองถิ่น
กิจกรรมหลัก:
จํานวนหัวขอวิจัยที่มาจากชุมชน/ทองถิ่น หัวขอวิจัยที่สามารถนําไปดําเนิน
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร
จํานวน 3 หัวขอวิจัย
การวิจัยและนําผลการวิจัยไปใช
และเทคโนโลยี
กับชุมชนหรือทองถิ่น

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

16,200

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
พ.ศ. 2553
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 การสํารวจและศึกษาชุมชน
/ / / / /
งบดําเนินงาน
9,000 คาใชสอย
- คาเชาพาหนะ 4 ครั้ง ๆละ 1,500 เปนเงิน 6,000
- คาอาหาร 15 คนๆละ 50 บาท 4 วัน 3,000 บาท
2 การคนควาขอมูลเพิ่มเติมจากหองสมุด
/ / /
งบดําเนินงาน
1,300 คาวัสดุ
- คาถายเอกสาร/หนังสือ จํานวน 2,600 แผน
เปนเงิน 1,300 บาท
3 การเขียนโครงรางโครงการวิจัย
/ / / /
งบดําเนินงาน
5,900 คาวัสดุ
- คาหมึกพิมพ 2 กลอง เปฯเงิน 5,380 บาท
- คากระดาษ 5 รีมๆละ 104 บาท เปนเงิน 520 บาท
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. งาน/โครงการ จัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
30,000 บาท รหัส
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1 - 1 - 0601 - 2 - 12
4. ผูรับผิดชอบ รศ.พินันทร คงคาเพชร
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลาเริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. การวิเคราะหแบบเหตุผลสัมพันธ
ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตองอาศัยปจจัยหลายดานตั้งแต หลักสูตร วัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ สถานที่ บุคลากรการจัดการเรียนการสอน
รวมทั้งตัวนักศึกษาเองที่จะใหความสนใจ เอาใจใสในการเลาเรียนศึกษาอยางสม่ําเสมอ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีแผนในการพัฒนา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง การใชสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จะเปนวิธีการหนึ่งที่จะชวยสงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนใหบรรลุตามวัตถุประสงคของเปาหมาย จึงจําเปนตองสนับสนุนใหอาจารยไดสราง
สื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อนํามาชวยใหการสนับสนุนการเรียนการสอนทางหนึ่งตอไป
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1.สนับสนุนการสรางสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร
กิจกรรมหลัก
ไดสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 1 รายวิชา นักศึกษา ที่เรียนในหองเรียน อยางนอย 40 คน
ชวยสอนสําหรับอาจารยผูสอน
สรางสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
คุณภาพของสื่อ รอยละ 80
และนักศึกษที่สนใจทั่วไป สามารถศึกษาได
2. ใหอาจารยมีสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนประกอบ กิจกรรมรอง
จากอินเทอรเน็ต
การเรียนการสอน
ทดลองใชบนอินเทอรเน็ต
ความพึงพอใจของนักศึกษา มากกวา 3.50
3. ใหนักศึกษามีสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
( 5 ระดับ)
ที่สามารถมาเปดศึกษาเลาเรียนไดตลอดเวลา

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
ประสงค
ต.ค พ.ย ธ.ค
ขอที่
1 สรางสื่อ
ชิ้น
1
/ / /
2 ทดลองสื่อ
ชิ้น
1
/ / /
3 ประเมินผลสื่อ
คน
40
/ / /

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
พ.ศ. 2553
ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย
/ / / / / /
/ / / / / /
/ / / / / /
ก.ค
/
/
/

ส.ค
/
/
/

ก.ย
/
/
/

คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)

30,000

งบดําเนินงาน
30,000 คาวัสดุ
- คาวัสดุสํานักงาน 6,000 บาท
- คาวัสดุคอมพิวเตอร 20,000 บาท
- คาวัสดุอื่น ๆ 3,000 บาท
- คาถายเอกสาร 1,000 บาท

งบประมาณ
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. งาน/โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต
งบประมาณแผนดิน 920,700 บาท รหัส
2 - 1 - 0601 - 2 - 13
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
บาท รหัส
4. ผูรับผิดชอบ รองศาสตราจารยพินันทร คงคาเพชร
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลาเริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
ดวยศูนยวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกตมีเครื่องมืออุปกรณทางวิทยาศาสตรเปนจํานวนมากที่ตองรักษาดูแลใหใชงานได อีกทั้งอาคารที่ชํารุดทรุดโทรม ควรไดรับการปรับปรุง และศูนยวิทยาศาสต
และวิทยาศาสตรประยุกตมีบทบาทหนาที่ตองใหการบริการวิชาการแกนักศึกษา อาจารย บุคลากรภายนอก จึงมีโครงการรองรับบทบาทภาระกิจใหเจริญรุดหนาเปนที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1.เพื่อปรับปรุงภายในและภายนอกอาคารให
กิจกรรมสนับสนุน :
- ไดระบบการสื่อสารที่ใชงานได
- อาจารยที่พักในอาคารมีความพึงพอใจในระบบ
เหมาะกับการใชอาคารสถานที่ในการเรียนการสอน พัฒนางานทั่วไป
- สวนตาง ๆ ของอาคารที่ชํารุดไดรับการ
การสื่อสารไมนอยกวา 75%
2.เพื่อจัดหาวัสดุสารเคมี และวัสดุสํานักงาน
กิจกรรมยอย :
ซอมแซมปรับปรุง
- อาจารยและนักศึกษามีความพึงพอใจในอาคาร
ในการสนับสนุนภารกิจของศูนยวิทยาศาสตรฯ
- ปรับปรุงอาคารศูนยวิทยาศาสตรและ
- จํานวนผูใชบริการที่ศูนยวิทยาศาสตร
เรียนไมนอยกวา 75%
3. เพื่อบริการวิชาการแกบุคลากรของสถาบัน
วิทยาศาสตรประยุกต
ไมนอยกวา 200 คน
- ความพึงพอใจของผูเขารับบริการไมต่ํากวา 75%
อุดมศึกษาตางๆ
- การบริหารจัดการศูนยวิทยาศาสตรฯ
- จํานวนผูเขารับการอบรม
- ผลประเมินการนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชน
4. เพื่อใหเครื่องมือทางวิทยาศาสตรอยูในสภาพ
- อบรมการใชงาน และการบํารุงรักษากลองจุลทรรศ - จํานวนผูเขารับการอบรม
ไมต่ํากวา75%
พรอมใชงาน
- อบรมการใชงาน และการบํารุงรักษาเครื่อง HPLC - จํานวนผูใชบริการที่ศูนยวิทยาศาสตร
- ผลประเมินการนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชน
- การดูแลรักษาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร
ไมนอยกวา 100 คน
ไมต่ํากวา75%
- จํานวนเครื่องมือที่ไดรับการดูแลรักษา
- ความพึงพอใจของผูใชเครื่องมือไมนอยกวา 75 %
ไมนอยกวา 5 เครื่อง

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 1.ติดตั้งระบบโทรศัพทใหม
งบรายจายอื่น
- ติดตั้งตูสาขา
แหง
1
/
/ / / / /
11,000 คาวัสดุ
- เครื่องโทรศัพท PROFISET 3030 1 เครื่อง
เครื่องละ 4,200 บาท เปนเงิน 4,200 บาท
- ตูพักสายพรอมแผงกระจายสาย จํานวน 1 ตูๆละ
2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท
- แผงฟวสกันฝาขนาด 10 หมายเลข จํานวน 3
แผง ๆละ 600 บาท เปนเงิน 1,800 บาท
- เครื่องสํารองไฟขนาด 220 V 700 VA จํานวน
1 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท
6,750 คาใชสอย
- คาจางเหมา 6,750 บาท
งบรายจายอื่น
- ติดตั้งสายโทรศัพทภายใน
แหง
1
/
/ / / / /
22,040 คาวัสดุ
- สายโทรศัพทภายในขนาด 10x0.5 ตร.มม.
50 เมตรๆละ45 บาท เปนเงิน 2,250 บาท
- สายโทรศัพทภายในขนาด4x0.65ตร.มม.
400เมตรๆละ 8 บาท เปนเงิน 3,200 บาท
- สายโทรศัพทภายในขนาด2x0.65ตร.มม.
800เมตรๆละ 5 บาท เปนเงิน 4,000 บาท
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2

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

ซอมแซมอาคาร

รายละเอียดกิจกรรม

แหง

1
/

/

/

/

/

/

คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)

- ตลับโทรศัพทชนิด 2 C จํานวน 15 ตลับๆละ
25 บาท เปนเงิน 375 บาท
- รางวายเวรขนาด 1.5 นิ้ว 20 เสนๆละ 92 บาท
เปนเงิน 1,840 บาท
- รางวายเวรขนาด 3/4 นิ้ว 30 เสน ๆละ 85 บาท
เปนเงิน 2,550 บาท
- รางวายเวรขนาด 1/2 นิ้ว 30 เสน ๆละ 65 บาท
เปนเงิน 1,950 บาท
- รางวายเวรเบอร 2 150 เสน ๆละ 30 บาท
เปนเงิน 4,500 บาท
- ทอพีวีซีขนาด 3/8 นิ้ว 23 เสน ๆละ 40 บาท
เปนเงิน 920 บาท
- ทอพีวีซีขนาด 1/2 นิ้ว 5 เสน ๆละ 55 บาท
เปนเงิน 275 บาท
- ขอตอตรง+ของอ จํานวน 30 ตัวๆละ 6 บาท
เปนเงิน180บาท
17,593 คาใชสอย
- คาติดตั้งพรอมอุปกรณติดตั้ง 15,000 บาท
- คาภาษีมูลคาเพิ่ม เปนเงิน 2,593 บาท
งบรายจายอื่น
120,000 คาวัสดุ
- คาวัสดุ 120,000 บาท

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
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การอบรมการใช และการบํารุงรักษา
กลองจุลทรรศน

จัดหาวัสดุสํานักงาน

4

5

จัดหาวัสดุ และสารเคมี

รายละเอียดกิจกรรม

3

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
51,117 คาใชสอย
- คาจางเหมา 51,117 บาท
ชิ้น
/ / / / / / / / / / / /
100,000 คาวัสดุ
- เครื่องแกว 50,000 บาท
- สารเคมี 50,000 บาท
135,000 คาวัสดุ
ชิ้น/รอบบิล
/ / / / / / / / / / / /
- คาวัสดุสํานักงาน 135,000 บาท
1,200 คาใชสอย
- คาน้ําดื่ม 1,200 บาท
งบรายจายอื่น
คน
30
/
10,800 คาตอบแทน
- วิทยากรภายใน ชม.ละ 600 บาท 1 คน ผูชวย 1 คน
ชม.ละ300 บาท อบรม 12 ชม. เปนเงิน 10,800 บาท
9,600 คาใชสอย
- อาหารวาง 4 มื้อๆ ละ 30 บาท x 30คน
เปนเงิน 3,600 บาท
- อาหารกลางวัน 2 มื้อๆ ละ 100 บาท 30 คน
เปนเงิน 6,000 บาท
7,600 คาวัสดุ
- คาวัสดุวิทยาศาสตร 4,600 บาท
- คาเอกสารประกอบการอบรม 100 บาท/คน
เปนเงิน 3,000 บาท
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7

จัดซอมเครื่องมือทางวิทยาศาสตร
ใหอยูในสภาพพรอมใช

วัตถุ
รายละเอียดกิจกรรม
ประสงค
ขอที่
6 อบรมการใชงาน และการบํารุง
รักษาเครื่อง HPLC

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
คน
20
/ / / / / /
งบรายจายอื่น
12,600 คาตอบแทน
- วิทยากรภายนอก ชม.ละ 1,200 บาท 1 คน
อบรม 6 ชม. เปนเงิน 7,200 บาท
- วิทยากรภายใน ชม.ละ 600 บาท 1 คน และผูชวย
1 คน ชม.ละ 300 บาท อบรม 6 ชม. เปนเงิน
5,400 บาท
6,400 คาใชสอย
- อาหารวาง 4 มื้อๆละ30บาท 20คน 2,400บาท
- อาหารกลางวัน 2 มื้อๆ ละ 100 บาท 20 คน
เปนเงิน4,000 บาท
9,000 คาวัสดุ
- คาวัสดุวิทยาศาสตร 7,000 บาท
- คาเอกสารประกอบการอบรม 100 บาท/คน
เปนเงิน 2,000 บาท
งบรายจายอื่น
140,000 คาใชสอย
- คาจางซอม 20 รายการx7,000 บาท 140,000 บาท
260,000 คาวัสดุ
- คาวัสดุประกอบรายการซอมแซม
20 รายการx13,000 บาท คิดเปน 260,000 บาท
920,700
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. งาน/โครงการ พัฒนาหลักสูตรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
112,800 บาท รหัส
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3 - 1 - 0601 - 2 - 14
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.ฤดี ธีระเดชพงศ
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลาเริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาหลายสาขาวิชาทั้งวิทยาศาสตรบัณฑิตและครุศาสตรบัณฑิต จึงจําเปนตองมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใหม
เพื่อใหทันสมัยตรงความตองการของตลาดแรงงาน และเปนไปตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรของสํานักอุดมศึกษา
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. อาจารยในคณะมีความเขาใจเกณฑมาตรฐาน
กิจกรรมหลัก
คณะมีหลักสูตรใหมและหรือหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1. จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโ ไปตามมาตรฐานอยางนอย 3 หลักสูตร
2. สาขาวิชามีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใน
กิจกรรมยอย
สาขาวิชา
1. ประชุมปรับปรุงหลักสูตร
2. ปรับปรุงหลักสูตร

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

112,800

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 พัฒนาหลักสูตร
ครั้ง
3
/
/
/ / /
งบดําเนินงาน
1.ประชุมกรรมการพัฒนาหลักสูตรของ
15,800 คาใชสอย
คณะ จํานวน 3 ครั้ง
- คาอาหารกลางวัน 10,000 บาท
- คาอาหารวาง 5,800 บาท
10,000 คาวัสดุ
- วัสดุสํานักงาน 10,000 บาท
งบดําเนินงาน
2 จัดโครงการวิพากษหลักสูตรโดย
ครั้ง
2
/ / / / /
43,200 คาตอบแทน
ผูเชี่ยวชาญ
- คาวิทยากร 43,200 บาท
7,000 คาวัสดุ
- คาน้ํามันรถ 2,000 บาท
- วัสดุสํานักงาน 5,000 บาท
12,800 คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน 8,000 บาท
- คาอาหารวาง 4,800 บาท
3 จัดทําหลักสูตร จํานวน 3 หลักสูตร
หลักสูตร
3
/ / / / / / / / / / /
24,000 คาวัสดุ
- วัสดุสํานักงาน 24,000 บาท
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. งาน/โครงการ จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา (เคกและของขวัญของฝาก)
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
13,560 บาท รหัส
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3 - 1 - 0604 - 2 - 15
4. ผูรับผิดชอบ อาจารยจุฑามาศ ชาญชัย
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลาเริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
ปจจุบันการเรียนการสอนสาขาวิชาคหกรรมศาสตรไดจัดใหมีการเรียนการสอนสาขาวิชาเบอเกอรี ซึ่งจําเปนตองมีการฝกทักษะเพื่อใหเกิดความเชี่ยวชาญ ทั้งในเรื่องของการทําขนมปง การแตงหนาเคก
การทําคุกกี้ และอื่นๆ ทั้งนี้สาขาวิชาจึงจัดนิทรรศการเคกและของขวัญของฝากขึ้นเพื่อเพิ่มประสบการณใหกับนักศึกษา
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
1. เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความสามารถในการ
สงเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษา
นักศึกษามีความรูและความสามารถในเรื่อง
จํานวนนักศึกษาที่เขารวมนิทรรศการ
ทําขนมเคก และขนมอบ
เคกและของขวัยของฝาก ชั้นป 1- 4 จํานวน 100 คนขนมอบและเบอเกรี่มากขึ้น

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

13,560

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 จัดนิทรรศการเคกและของขวัญ
คน
100
/
งบดําเนินงาน
ของฝาก
4,000 คาใชสอย
- คาดอกไม เพื่อใชในการตกแตงสถานที่ เปนเงิน
4,000 บาท
9,560 คาวัสดุ
- คาวัสดุส้นิ เปลือง เชน แปงสาสี เนย น้ําตาล
เปนเงิน 8,000 บาท
- คาเอกสาร 100 ชุด เปนเงิน 560 บาท
- คาโปสเตอร 2แผน เปนเงิน 1,000 บาท
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. งาน/โครงการ ศึกษาดูงานสาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
26,600 บาท รหัส
สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3 - 1 - 0607 - 2 - 16
4. ผูรับผิดชอบ อาจารยสุรีรัตน เทมวรรธน
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลาเริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมมีการเรียนภาคทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดลอมและนิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม ดังนั้นเพื่อใหนักศึกษาไดมีความรูและความเขาใจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการพานักศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูจากสภาพจริงนอกหองเรียน
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
กิจกรรมหลัก
จํานวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรมศึกษาดูงาน 24 คน นักศึกษานําความรูที่ไดจาการศึกษาดูงานมา
ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประยุกตใชรวมกับการเรียนการสอนภาค
ทฤษฎีในหองเรียน

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

26,600

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 จัดการเรียนการสอนดาน
คน
24
/
งบดําเนินงาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
17,800 คาใชสอย
ศึกษาดูงานสาขาวิทยาศาสตร
- คาเชารถ 2 คัน คันละ 2,000 บาท 2 วัน
สิ่งแวดลอม
เปนเงิน 8,000 บาท
- คาอาหาร 2 วัน วันละ 2 มื้อ มื้อละ 50 บาท
เปนเงิน 4,800 บาท
- คาที่พัก คืนละ 3,000 บาท 1 คืน
เปนเงิน 5,000 บาท
8,800 คาวัสดุ
- คาน้ํามันรถ 2 วัน วันละ 4,000 บาท
เปนเงิน 8,000 บาท
- คาจัดทําเอกสารคูมือการศึกษาดูงาน
24 เลม เปนเงิน 800 บาท
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. งาน/โครงการ สงเสริมสุขภาพสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
88,600 บาท รหัส
สาขาสาธารณสุขศาสตร
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3 - 1 - 0609 - 2 - 17
4. ผูรับผิดชอบ อาจารยบวรจิต เมธาฤทธิ์
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลาเริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
สุขภาพดี เปนสิ่งที่ทุกคนพึ่งปรารถนา การมีสุขภาพดีมิไดหมายถึงการปราศจากโรคเทานั้น หากแตผูที่เปนเจาของสุขภาพ จะตองดูแลสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรคใหแกตนเองดวย
การที่คนเรามีสุขภาพรางกายที่แข็งแรงยอมเปนการปองกันการเจ็บปวย การรับประทานอาหารที่หลากหลายเหมาะสม ชวยลดการเกิดโรคไมติดตอไดหลายโรค เชน โรคอวน โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคความดันโลหิตสูง ฯลฯ การออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ จัดไดวาเปนวิธีการสงเสริมสุขภาพอีกวิธีหนึ่ง สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรไดตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนของสงเสริมสุขภาพ
และปองกันโรคดวยการออกกําลังกายและการรับประทานอาหารเพื่อกระตุนและสงเสริมใหนักศึกษาไดสงเสริมสุขภาพใหแกตนเอง ดวยการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อสนับสนุนใหนักศึกษามี
1. อบรมการออกกําลังกาย
จํานวนนักศึกษาที่เขารับการอบรม 260 คน
กิจกรรมในการสงเสริมสุขภาพ
2. อบรมการบริโภคอาหาร (สาธารณสุขศาสตรไรพุง)

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 อบรมการออกกําลังกายโยคะ
คน
60
/ / / / / / / / / / / /
งบดําเนินงาน
2,800 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร = 2,800 บาท
8,200 คาใชสอย
- คาอาหารวาง 60x60 = 3,600 บาท
.
- คาอาหารกลางวัน 60x60 = 3,600 บาท
- คาตกแตงเวที 1,000 บาท
5,600 คาวัสดุ
- คาเอกสาร 60x10 = 600 บาท
- คาวัสดุสํานักงาน = 5,000 บาท
งบดําเนินงาน
2 อบรมการบริโภคอาหาร
คน
200
/ / / / / / / / / / / /
14,400 คาตอบแทน
(สาธารณสุขศาสตร ไรพุง)
- คาตอบแทนวิทยากร = 14,400 บาท
48,600 คาใชสอย
- คาอาหารวาง 2 วัน 200x30x4 = 24,000 บาท
- คาอาหารกลางวัน 200x60x2 = 24,000 บาท
- คาตกแตงเวที = 600 บาท
9,000 คาวัสดุ
- เอกสารประกอบการอบรม 200x20=4,000 บาท
- คาวัสดุสํานักงาน = 5,000 บาท
88,600
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. งาน/โครงการ ปลูกปาชายเลนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
8,800 บาท รหัส
งานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3 - 1 - 0601 - 2 - 18
4. ผูรับผิดชอบ อาจารยสุภาดา ขุนณรงค / ผศ.บุษกร อุยวงษ
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลาเริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
เนื่องจากปาชายเลนเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ ทั้งในดานการประมง และสิ่งแวดลอม รวมถึงยังเปนแนวปองกันภัย เพื่อลดความรุนแรงของคลื่นชายฝงทะเล ดังนั้นเพื่อใหนักศึกษาได
ตะหนักถึงความสําคัญของปาชายเลน จึงไดจัดโครงการนี้ขึ้น
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
เพื่อใหนักศึกษาไดตะหนักถึงความสําคัญและคุณคา สงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขารวม
ของปาชายเลน
กิจกรรม

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

8,800

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 ปลูกปาชายเลน ณ. สถานีพัฒนาทรัพยากร
คน
50
/
งบดําเนินงาน
ปาชายเลนที่ 6 ต.บางขุนไทร อ.บานแหลม
800 คาตอบแทน
จ.เพชรบุรี
- วิทยากร 1 คน x 400 บาท x 2 ชั่วโมง
คิดเปน 800 บาท
คาใชสอย
5,000 - คาอาหารวาง 50 คน x25 บาท x 2 มื้อ
คิดเปน 2,500 บาท
- คาอาหารกลางวัน 50 คน x 50 บาท คิดเปน
2,500 บาท
3,000 คาวัสดุ
- คาพันธกลาไม 3,000 บาท
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. งาน/โครงการ กิจกรรมปใหม
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
15,000 บาท รหัส
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3 - 1 - 0601 - 2 - 19
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.บุษกร อุยวงษ
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลาเริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
เนื่องจากคณะวิทยาศาตรและเทคโนโลยีมีสาขาวิชาตางๆมากถึง 7 สาขาวิชา และมีการจัดการเรียนการสอนที่แตกตางกัน ซึ่งมีผลใหนักศึกษาที่เรียนตางสาขากันรูจักกันนอย เพื่อใหนักศึกษาใน
คณะมีความรัก ความสามัคคีในหมูคณะ และรูจักเพื่อนตางๆสาขามากขึ้น จึงจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธของนักศึกษาสาขาตางๆในคณะ
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
เพื่อสรางความสามัคคีของนักศึกษาในคณะ
สนับสนุนกิจกรรมสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

15,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 กิจกรรมปใหม
คน
300
/ /
งบดําเนินงาน
15,000 คาวัสดุ
- คาวัสดุในการจัดงาน 15,000 บาท
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. งาน/โครงการ กีฬาดอนขังใหญเกมส
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
115,400 บาท รหัส
กิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3 - 1 - 0601 - 2 - 20
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.บุษกร อุยวงษ
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลาเริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
การแขงขันกีฬาเปนกิจกรรมหนึ่งที่มีความสําคัญตอการพัฒนานักศึกษา ทั้งดานรางกายและจิดใจ โดยใหรูจักคิดตัดสินปญหา รวมถึงเปนการกระตุนใหนักศึกษาไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน
ตลอดจนกีฬาดอนขังใหญจัดเปนกิจกรรมบังคับกิจกรรมหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร ที่อยูในสวนของกิจกรรมนักศึกษา ดังนั้นเพื่อใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ โดยพรอมเพรียงกัน
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
เพื่อใหนักศึกษามีพัฒนาการทางรางกาย และจิตใจ สนับสนุนกิจกรรมสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

115,400

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 งานกีฬาดอนขังใหญ ประจําป 2552
คน
180
/
งบดําเนินงาน
18,000 คาใชสอย
- คาอาหารวาง 180 คน x25 บาท x2
คิดเปน 9,000 บาท
- คาอาหารกลางวัน 180 x 50 บาท
38,400 คาวัสดุ
- เสื้อกีฬา 180 ตัว x 180 บาท คิดเปน 32,400
- อุปกรณในการเชียร 6,000 บาท
2 งานกีฬาดอนขังใหญ ประจําป 2553
คน
200
/
20,000 คาใชสอย
- คาอาหารวาง 200 คน x25 บาท x2
คิดเปน 10,000 บาท
- คาอาหารกลางวัน 200 x 50 บาท
คิดเปน 10,000 บาท
39,000 คาวัสดุ
- เสื้อกีฬา 200 ตัว x 180 บาท คิดเปน 36,000
- อุปกรณในการเชียร 3,000 บาท
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. งาน/โครงการ สนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตร
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
29,000 บาท รหัส
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (กิจการนักศึกษา)
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3 - 1 - 0601 - 2 - 21
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.บุษกร อุยวงษ
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลาเริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
กิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาเปนกิจกรรมที่มุงเนนพัฒนานักศึกษา ทั้งทางรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา เพื่อใหนักศึกษากลายเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ และเปนไปตามคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค ประกอบกับยุทธศาสตรการบริหารกิจการนักศึกษาของกองพัฒนานักศึกษาไดกําหนดใหคณะ มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรบังคับ 6 กิจกรรม ทางคณะจึงจัดใหมีโครงการนี้ขึ้น
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
เพื่อใหนักศึกษามีพัฒนาการทางสังคมและ อารมณ สนับสนุนกิจกรรมสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

29,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 งานประกวดดาวคณะวิทยาศาสตร
คน
200
/
งบดําเนินงาน
5,000 คาใชสอย
- คาอาหารวาง 200 คน x25 บาท คิดเปน
5,000 บาท
3,000 คาวัสดุ
- คาวัสดุในการจัดงาน 3,000 บาท
งบดําเนินงาน
2 งานประกวดมารยาทไทย
คน
200
/
5,000 คาใชสอย
- คาอาหารวาง 200 คน x25 บาท คิดเปน
5,000 บาท
3,000 คาวัสดุ
- คาวัสดุในการจัดงาน 3,000 บาท
งบดําเนินงาน
3 งาน big cleaning day
คน
400
/
10,000 คาใชสอย
- คาอาหารวาง 400 คนx25 บาท คิดเปน
10,000 บาท
3,000 คาวัสดุ
- คาวัสดุในการทําความสะอาด 3,000 บาท
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8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 สงเสริมสุขภาพจักรยานสัญจร
คน
50
/
งบดําเนินงาน
7,500 คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน 50 คน x 50 บาท x 3 ครั้ง
คิดเปน 7,500 บาท
2,000 คาวัสดุ
- คาวัสดุอื่นๆ 2,000 บาท
9,500
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. งาน/โครงการ สงเสริมสุขภาพจักรยานสัญจร
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
9,500 บาท รหัส
งานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3 - 1 - 0601 - 2 - 22
4. ผูรับผิดชอบ อาจารย กุลวดี แขงวา / ผศ.บุษกร อุยวงษ
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลาเริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
การออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ จะลดการเกิดโรคเรื้อรังไดหลายโรค ประกอบกับวิถีชีวิตในปจจุบันมีเครื่องอํานวยความสะดวกมากมาย สงผลใหนักศึกษา ขาดการออกกําลังกาย ดังนั้นเพื่อกระตุนแล
สงเสริมใหนักสึกษาไดสงเสริมสุขภาพใหแกตนเอง ดวยการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ จึงไดจัดทําโครงการนี้
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
เพื่อใหนักศึกษาไดมีกิจกรรมออกกําลังกายรวมกัน สนับสนุนกิจกรรมสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม

408 - 14

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. งาน/โครงการ อบรมทําน้ํายาลางจาน
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
6,650 บาท รหัส
งานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3 - 1 - 0601 - 2 - 23
4. ผูรับผิดชอบ อาจารยอารี นอยสําราญ / ผศ.บุษกร อุยวงษ
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลาเริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
จากแนวทางปรัญญาเศรษญกิจพอเพียง ที่ตองการใหประชาชนรูจักการพึ่งพาตนเองเปนสําคัญ ดังนั้นเพื่อใหนักศึกษาไดสามารถทําผลิตภัณฑงายๆ เพื่อใชเองได รวมถึงอาจนําไปใชใน
ครอบครัว เปนการสงเสริมใหรูจักประหยัด และพึ่งพาตัวเองได จึงจัดโครงการนี้ขึ้น
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
ใหนักศึกษาสามารถผลิตน้ํายาลางจานใชเองได
สนับสนุนกิจกรรมสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม
8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 อบรมทําน้ํายาลางจาน
คน
50
/ /
งบดําเนินงาน
2,400 คาตอบแทน
- คาวิทยากร 3 ชั่วโมงx2คนx400 บาท 2,400 บาท
1,250 คาใชสอย
- คาอาหารวาง 50 คนx25 บาท 1,250 บาท
3,000 คาวัสดุ
- วัสดุในการทําน้ํายาลางจาน 3,000 บาท
6,650
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. งาน/โครงการ อบรมเทคนิคการเตรียมสารละลาย
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
12,000 บาท รหัส
กิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
งบเงินรายได
3. หนวยงาน
3 - 1 - 0601 - 2 - 24
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.บุษกร อุยวงษ
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลาเริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
การเตรียมสารละลายเปนเรื่องสําคัญสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นักศึกษาจําเปนตองมีความรูความสามารถในการเตรียมสารละลาย เพราะสามารถนําไปใชในการเรียนและเปนการ
ความพรอมใหกับนักศึกษา เพื่อใชในการฝกประสบการณวิชาชีพ ตลอดจนนําไปใชในการประกอบอาชีพในอนาคตตอไป
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
เพื่อใหนักศึกษามีความรูความสามารถในการเตรียม สนับสนุนกิจกรรมสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
จํานวนนักศึกษาที่เขารวมการอบรม
ความพึงพอใจของผูเขาอบรม
สารละลาย และนําความรูที่ไดไปใชในการเรียน
ความรูของผูเขาอบรม
การทําวิจัยและประกอบอาชีพได

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม

408 - 16

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

12,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 เพื่อใหนักศึกษามีความรูความสามารถใน
คน
40
/
งบดําเนินงาน
การเตรียมสารละลาย และนําความรูที่ได
4,800 คาตอบแทน
ไปใชในการเรียน การทําวิจัยและประกอบ
- วิทยากร 2 คน x 400 บาท x 6 ชั่วโมง
อาชีพได
คิดเปน 4,800 บาท
4,000 คาใชสอย
- คาอาหารวาง 40 คน x25 บาท x 2 มื้อ
คิดเปน 2,000 บาท
- คาอาหารกลางวัน 40 คน x 50 บาท คิดเปน
2,000 บาท
3,200 คาวัสดุ
- เอกสารการอบรม 40 x 30 บาท = 1200 บาท
- คาวัสดุวิทยาศาสตร 2,000 บาท
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8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 อบรมคุณธรรมจริยธรรม
คน
100
/
งบดําเนินงาน
3,600 คาตอบแทน
- คาวิทยากร 2 คน x600 บาท x6 ชั่วโมง
คิดเปน 3,600 บาท
10,000 คาใชสอย
- คาอาหารวาง 100 คน x25 บาทx2 มื้อ 5,000 บาท
- คาอาหารกลางวัน 100 คน x 50 บาท 5,000 บาท

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. งาน/โครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
69,800 บาท รหัส
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3 - 1 - 0601 - 2 - 25
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.บุษกร อุยวงษ
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลาเริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
กิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาเปนกิจกรรมที่มุงเนนพัฒนานักศึกษา ทั้งทางรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา เพื่อใหนักศึกษากลายเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ และเปนไปตามคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค ประกอบกับยุทธศาสตรการบริหารกิจการนักศึกษาของกองพัฒนานักศึกษาไดกําหนดใหคณะ มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรบังคับ 6 กิจกรรม และกิจกรรมเสริมอีก 6 กิจกรรม จัดใหกับนักศึกษา
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
เพื่อใหนักศึกษามีพัฒนาการทางสังคมและ อารมณ สนับสนุนกิจกรรมสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขารวม
และมีการประพฤติปฏิบัติที่ดี
กิจกรรม

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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ศึกษาดูงานการจัดงานสัปดาห
วิทยาศาตรของสวนกลาง

แตงกายดี ศักศรีคณะวิทยาศาตร

4

ปจฉิมนิเทศ

รายละเอียดกิจกรรม

3

2

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

69,800

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
2,000 คาวัสดุ
- คาวัสดุในการจัดงาน 2,000 บาท
คน
200
/
งบดําเนินงาน
7,200 คาตอบแทน
- คาวิทยากร 2 คน x 1200 บาท x6 ชั่วโมง
คิดเปน 7,200 บาท
20,000 คาใชสอย
- คาอาหารวาง 200 คน x25 บาท x 2มื้อ
คิดเปน 10,000 บาท
- คาอาหารกลางวัน 200 คน x 50 บาท
คิดเปน 10,000 บาท
2,000 คาวัสดุ
- คาวัสดุในการจัดงาน 2,000 บาท
คน
80
/
งบดําเนินงาน
20,000 คาใชสอย
- รถบัส 2 คน x 9000 บาท = 18,000 บาท
- คาใชจายอื่นๆ 2,000 บาท
/ / / / /
5,000 คาวัสดุ
400
คน
- ปายประชาสัมพันธโครงการ 3,000 บาท
- วัสดุสํานักงานอื่นๆ 2,000 บาท
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. งาน/โครงการ อบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอมในการทํางาน
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
16,300 บาท รหัส
สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3 - 1 - 0607 - 2 - 26
4. ผูรับผิดชอบ อาจารยปทมาพร ยอดสันติ
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลาเริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
ศาสตรดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมเปนศาสตรที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามเทคโนโลยีและสถานการณของโลก ดังนั้นเนื้อหาในการเรียนการสอนสวนใหญจึงถูกนํามาจากตําราและเว็บไซตมากก
ตําราและเว็บไซตภายในประเทศไทย เนื่องจากมีความทันตอเหตุการณมากกวา แตอุปสรรคที่พบจากการเรียนการสอน คือ นักเรียนไมสามารถอานและทําความเขาใจตําราและตางประเทศเนื้อหาในเว็บไซตได
เนื่องจากมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนอย ดวยเหตุนี้สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมตระหนักวาอุปสรรคดังกลาวจะสงผลตอความพรอมในการทํางานของนักศึกษาในอนาคต จึงจัดโครงการอบรมภาษาอังก
ใหกับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม โดยมุงหวังใหนักศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น เพื่อเตรียมพรอมในการทํางานและการแสวงหาความรูในดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมตอไป
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
เพื่อเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะทักษะเพื่อ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริหารงาน 1. นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมจํานวน 1. นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
ใชในการทํางานและการแสวงหาความรูทางดาน ทั่วไป
28 คน เขารับการอบรมทักษะภาษาอังกฤษ
สามารถใชภาษาอังกฤษในการทํางานและ
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมใหกับนักศึกษาหลักสูตร
2. นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมมีทักษะการแสวงหาความรูไดอยางถูกตอง
เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
ภาษาอังกฤษไมต่ํากวารอยละ 75
2. นายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิตมี
3. นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมมีความ ความพึงพอใจตอบัณฑิตหลักสูตร
พึงพอใจไมต่ํากวารอยละ 75
เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

16,300

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 อบรมทักษะภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษา
คน
28
/ / / / / / /
งบดําเนินงาน
หลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม เปนเวลา
12,000 คาตอบแทน
20 ชั่วโมง
- คาตอบแทนวิทยากร 20 ชม 12,000 บาท
1,500 คาใชสอย
- คาจางพิมพเอกสาร 1,500 บาท
2,800 คาวัสดุ
- คาทํารูปเลม 2,800 บาท
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

4,300

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 คายปฏิบัติธรรมเนื่องใน
คน
24
/
งบดําเนินงาน
โอกาสวันแมแหงชาติ
4,300 คาใชสอย
- คาพาหนะ 2 คัน ๆละ 1,500 บาท
เปนเงิน 3,000 บาท
- คาบํารุงสาธารณูปโภค 1,300 บาท

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1. แผนงาน
ผลผลิต ผลงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2. งาน/โครงการ คายปฏิบัติธรรมเนื่องในวันแมแหงชาติ
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
4,300 บาท รหัส
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
งบเงินรายได
3. หนวยงาน
3 - 3 - 0601 - 2 - 27
4. ผูรับผิดชอบ อาจารยสุรีรัตน เทมวรรธน
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลาเริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
การผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรมและจริยธรรมนั้น เปนสิ่งที่สําคัญไมนอยไปกวาการใหความรูทางวิชาการ ดังนั้นเพื่อใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาออกไปอยางมีคุณภาพและเปนที่พึงพอใจ
ของผูจางงานจึงจําเปนตองมีการพัฒนาดานคุณธรรมและจริยธรรมควบคูไปดวย โดยการเขาคายปฏิบัติธรรมในวันสําคัญของชาติ คือ วันแมแหงชาติ
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีคุณธรรม
กิจกรรมหลัก
จํานวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรมคายปฏิบัติธรรม นักศึกษานอมนําหลักคุณธรรมและจริยธรรม
และจริยธรรม
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
จํานวน 24 คน
มาใชในการดํารงชีวิต

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม

408 - 22

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1. แผนงาน
ผลผลิต ผลงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2. งาน/โครงการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
12,600 บาท รหัส
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
งบเงินรายได
3. หนวยงาน
3 - 3 - 0601 - 2 - 28
4. ผูรับผิดชอบ ผศ. บุษกร อุยวงษ
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลาเริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
เนื่องจากคณะวิทยาศาสตรฯ ตระหนักดีวาการอนุรักษ และสืบสารวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีเปนภาระกิจหนึ่งของคณะ ที่ตองสงเสริมใหบุคลากรในคณะใหความสําคัญรวมถึงให
ความรวมมือในการสงเสริมดังนั้น คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจังจัดใหมีโครงการสนับสนุนการทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม มี 2 กิจกรรมยอย คือ 1. กิจกรรมสืบสารประเพณีสงกรานต 2. กิจกรรมมุฑิตาคารวะ
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
สนับสนุนสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีผูเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 50 คน
ความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม
เพื่อใหคณาจารย บุคลากร และนักศึกษาคณะ
ในแตละกิจกรรม
วิทยาศาสตร ไดมีสวนรวมในการอนุรักษ และสืบสาน
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

12,600

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 สืบสานประเพณีสงกรานต
คน
50
/
งบดําเนินงาน
5,500 คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน 50 คน x 80 บาท
คิดเปน 4,000 บาท
- อาหารวาง 50 คน x 30 บาท = 1,500 บาท
2,000 คาวัสดุ
- คาวัสดุที่เกี่ยวกับการจัดงาน 2,000 บาท
งบดําเนินงาน
2 มุฑิตาคารวะอาจารยเกษียณ
คน
70
/
2,100 คาใชสอย
- อาหารวาง 70 คน x 30 บาท = 2,100 บาท
3,000 คาวัสดุ
- คาวัสดุที่เกี่ยวกับการจัดงาน 3,000 บาท
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. งาน/โครงการ การศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
131,070 บาท รหัส
สาขาฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3 - 1 - 0610 - 2 - 29
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.เปยม แกวสวัสดิ์
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลาเริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
การผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพและมีความเปนเลิศ ตามมาตรฐานอุดมศึกษาไทยและของสังคมนั้น จําเปนตองมีการพัฒนาบุคลากร วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ หองเรียน หองปฎิบัติการ ใหทันสมัย และ
พรอมใชงานอยูเสมอ ตลอดจนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อเพิ่มเติมประสบการณใหแกนักศึกษา เชน การเชิญวิทยากร การไปศึกษานอกสถานที่ การเรียนรูรวมกับชุมชน
การจัดกิจกรรมเสริมความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนาเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ และประกอบวิชาชีพไดอยางแทจริง
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
กิจกรรม
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อจัดการการเรียนการสอนในสาขาฟสิกสและ 1. จัดหาวัสดุ จัดการเรียนการสอนและสํานักงาน แบง1. วัสดุ อุปกรณ ที่เหมาะสมและอยูในสภาพพรอมใ1. นักศึกษามีความรู ความเขาใจในวิชาฟสิกส
วิทยาศาสตรทั่วไป ใหนักศึกษาไดเรียนในวิชา
1.1 จัดหาวัสดุเพื่อการเรียนการสอน
ตลอดเวลา
และวิทยาศาสตรดวยการบรรยาย และการ
บรรยาย และปฎิบัติการในสาขาไดอยางมีคุณภาพ
1.2 จัดหาวัสดุเพื่อใชในสํานักงานสาขาฯ
2. จัดอบรมและศึกษาดูงานใหนักศึกษา
ปฎิบัติไดเปนอยางดี
2. เพื่อจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
2. นักศึกษาไดรับการเติมเต็มประสบการณจาก
1.3 ซอมบํารุงวัสดุ และครุภัณฑ
อยางนอย 2 ครั้ง
การอบรม ศึกษาดูงานและการฝก
เพื่อเพิ่มเติมประสบการณืใหนักศึกษา
2. จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ แบงเป
ประสบการณวิชาชีพจริง
2.1 จัดอบรมความรูที่เกี่ยวของในวิชาชีพใหกับนักศึ
2.2 จัดศึกษาดูงานนอกสถานที่ใหกับนักศึกษา
2.3 การนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

131,070

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 จัดหาวัสดุจัดการเรียนการสอนและ
ครั้ง
/ / / / / / / / / / / /
2
งบดําเนินงาน
สํานักงาน
10,000 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 10,000 บาท
121,070 คาวัสดุ
- วัสดุทางการศึกษา 45,000 บาท
- วัสดุไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 40,000 บาท
2 จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
ครั้ง
/ / / / / / / / / / / /
- วัสดุสํานักงาน 10,000 บาท
2
เปนสําคัญ
- คาสื่อการสอนระดับมัธยม 26,070บาท
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. งาน/โครงการ โครงการอบรมมาตรฐานสิ่งแวดลอม ISO 14001
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
26,600 บาท รหัส
สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3 - 1 - 0607 - 2 - 30
4. ผูรับผิดชอบ อาจารยสุภาดา ขุนณรงค
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลาเริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
การเรียนรูทันเหตุการณตามกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วเปนสิ่งจําเปนเพื่อพัฒนาการเรียนรูและศักยภาพของนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีใหม ๆ เพื่อตามระบบคุณภาพสากล การอบรมตามมาตรฐานสิ่งแวดลอม ISO 14001จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญจึงถือเปนสวนหนี่งในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนและไดรับความรูและ
เทคโนโลยีใหม ๆ เพื่อเปนการสรางความนาเชื่อถือขององคกรและนําไปสูการบริการวิชาการสูสังคม รวมทั้งมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการและเปนการเตรียมความพรอมของนักศึกษาในการทํางานตอไป
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
กิจกรรม
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
เพื่อเสริมสรางความรูทางดานมาตรฐาน
1. การจัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร
นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมจํานวน นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมมีความรู
สิ่งแวดลอม ISO 14001ใหกับนักศืกษาหลักสูตร
และเทคโนโลยี
30 คน มีการพัฒนาความรู นักศึกษาหลักสูตร
และสามารถนําระบบมาตรฐาน ISO 14001 ไปใช
เทคโนโลยีสิ่งแวดลอมเพื่อนําไปประยุกตใชใน
2. พัฒนามาตรฐานวิชาการระดับสาขาสูสากล
เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม จํานวน 30 คน
ในการทํางานได นายจาง ผูประกอบการ และ
การทํางาน
3. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและ
มีความพึงพอใจทางดานมาตรฐาสิ่งแวดลอม
ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิต หลักสูตร
บริหารงานทั่วไป
ISO 14001 ไดไมต่ํากวารอยละ 75
เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

26,600

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ.2552
งบประมาณ
พ.ศ.2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 โครงการอบรมมาตรฐานสิ่งแวดลอม
ครั้ง
1
/ / / / / / /
งบดําเนินงาน
ISO 14001 จํานวน 2 วัน
14,400 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร
จํานวน 2 คน x 12 ชั่วโมง x 600 บาท
7,200 คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน เปนเงิน 3,000 บาท
- คาอาหารวาง เปนเงิน 3,000 บาท
- คาที่พักวิทยากร เปนเงิน 1,200 บาท
5,000 คาวัสดุ
- คาเอกสารประกอบการอบรม
เปนเงิน 3,000 บาท
- คาวัสดุอุปกรณใชในการอบรม 2,000 บาท
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งานบริการวิชาการ
1. แผนงาน
ผลผลิต ผลงานการใหบริการวิชาการ
2. งาน/โครงการ สัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติสวนภูมิภาค
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
100,000 บาท รหัส
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3 - 2 - 0601 - 2 - 31
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.ฤดี ธีระเดชพงศ
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลาเริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
งานสัปดาหวิทยาศาสตรสวนภูมิภาคเปดโอกาสใหครู อาจารย นักศึกษา นักเรียน และผูสนใจไดแสดงผลงานและชมงามนิทรรศการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จากการจัดนิทรรศการการประกวด กา
รวมถึงการถวายราชสดุดีพระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทยเปนการเผยแพรความรูและเทคโนโลยีที่เปนประโยชน และกระตุนใหสาธารณชนเห็นความสําคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กอใหเกิดการพัฒนาทางด
อยางกวางขวาง ซึ่งจะเปนประโยชนตอการพัมนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาประเทศตามมา
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาไดแสดงกิจกรรม
จัดโครงการประกวด แขงขัน ทางวิทยาศาสตร
1.นักศึกษาทั้งคณะจํานวน 600 คน รวมจัดแสดง
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แสดงผลงานของนักศึกษาของสาขาวิชาตางๆ
ผลงาน
2. เพื่อเปดโอกาสใหสาธารณชนไดชมนิทรรศการ
2.มีนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป
3. เพื่อประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย
เที่ยวชมงานมากกวา 2,000 คน

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ.2552
ประสงค
ต.ค พ.ย ธ.ค
ขอที่
1 สนับสนุนใหแตละสาขาวิชาใหมี
ครั้ง
1
ความเปนเลิศทางวิชาการ
2 จัดงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ
(สวนภูมิภาค) ป 2553 มีกิจกรรม
การประกวดแขงขันอยางนอย10กิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

100,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
พ.ศ.2553
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
/ / / / / / / / /
งบดําเนินงาน
25,000 คาตอบแทน
/ / / / / / / / /
- เงินรางวัล 25,000 บาท
50,000 คาใชสอย
- คาเชาเตนท 50,000 บาท
25,000 คาวัสดุ
- คาวัสดุการศึกษา 25,000 บาท
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. งาน/โครงการ การพัฒนาการเรียนการสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญวิจัยในชั้นเรียนและจรรยาบรรณวิ งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
53,000 บาท รหัส
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3 - 1 -0601 - 2 - 32
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.ฤดี ธีระเดชพงศ
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลาเริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
การสอนระดับใดก็ตามจําเปนตองมีการพัฒนาการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อหาวิธีการใหนักศึกษามีความรู ทักษะ คุณธรรมจริยธรรมและบุคลิกภาพตามที่ตองการอยางมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ยังเปนไปตามขอกําหนดของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ใหมีการวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนอีกดวยรวมถึงการมีจรรยาบรรณวิชาชีพของผูสอน
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อใหอาจารยมีการจัดการเรียนการสอนที่เนน 1. ประชุมงาน
1. อาจารยเขาอบรมการทําวิจัยในชั้นเรียน 30 คน
ผูเรียนเปนสําคัญ
2. มีงานวิจัยในชั้นเรียน
2. อาจารยมีงานวิจัยในชั้นเรียน
2. เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยมีงานวิจัย
3. จัดทําจรรยาบรรณวิชาชีพของคณะเผยแพร
ภาคการศึกษาละ 1 งานวิจัย
ในชั้นเรียน
3. มีเอกสารจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. มีจรรยาบรรณวิชาชีพของคณะ
คณะเผยแพรจํานวน

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม

408 - 31

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
พ.ศ.2553
งบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ.2552
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 เพื่อใหอาจารยมีการจัดการเรียนการสอน
คน
40
/ / / / / / / / / / / /
งบดําเนินงาน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
9,600 คาตอบแทน
ประชุมการจัดการเรียนการสอนที่
- คาวิทยากร 9,600
เนนผูเรียนเปนสําคัญ
6,400 คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน 100x40 = 4,000
- คาอาหารวาง 30x40x2 = 2,400
2 อบรมเรื่อง "เทคนิคทําวิจัยในชั้นเรียน
คน
40
9,600 คาตอบแทน
สนับสนุนสงเสริมใหอาจารยมีงานวิจัย
คน
14
/ / /
/ / /
- คาวิทยากร 9,600
ในชั้นเรียนคณะมีงานวิจัยในชั้นเรียน
5,000 คาวัสดุ
ภาคการศึกษาละ 2 เรื่อง
- คาวัสดุ 5,000 บาท
6,400 คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน 100x40 = 4,000
- คาอาหารวาง 30x40x2 = 2,400
3 สนับสนุนใหมีจรรยาบรรณวิชาชีพใน
ชุด
50
/ / / / / / / / / / /
10,000 คาตอบแทน
คณะและเผยแพร
สนับสนุนงานวิจัย 5,000x2 = 10,000
2,700 คาใชสอย
คาอาหารวาง 45x30x2 = 2,700
3,300 คาวัสดุ
คาวัสดุ 3,300 บาท
53,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. งาน/โครงการ พัฒนางาน ICT คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
230,800 บาท รหัส
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3 - 1 - 0601 - 2 - 33
4. ผูรับผิดชอบ ผูชวยศาสตราจารยจันทรวดี ไทรทอง
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลาเริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
การดําเนินงานที่ตองการความรวดเร็วในการบริหารจัดการ ระบบฐานขอมูลเปนสวนสําคัญยิ่งที่ชวยใหการตัดสินใจ ไมผิดพลาด ทั้งในเรื่องการเรียนการสอน วิจัย กิจกรรมตางๆ ของคณะ ระบบประกันคุณ
จึงมีตัวชี้วัดนี้เพื่อใหผูบริหารตองดําเนินการและตัดสินใจได
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1.พัฒนา ICT เพื่อการบริหารจัดการดานตางๆ
กิจกรรมสนับสนุน :
1.มีฐานขอมูลดานตางๆ เพื่อบริหารจัดการ
1.ผูบริหารสารมารถใชฐานขอมูลในการตัดสินใจ
2.เพื่อประชาสัมพันธคณะ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและ
2.จํานวนคนที่เขาชมและใหขอคิดเห็นใน
2.มีแผน KM ของคณะผาน WEB SITE
3.เพื่อประชาสัมพันธงานสัปดาหวิทยาศาสตร
บริหารงานทั่วไป
WEB SITE ของคณะ
3.ผลผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรเพิ่มขึ้น
กิจกรรมยอย :
3.จํานวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นในแตละสาขา
4.คณะและมหาวิทยาลัยไดรับการประชาสัมพันธ
1.พัฒนาฐานขอมูลของคณะ
4.จํานวนโรงเรียน นักเรียน และประชาชนที่เขา เปนผูนํากิจกรรมทางวิทยาศาสตร
2.ประชาสัมพันธดานตางๆ ของคณะ
รวมงานสัปดาหวิทยาศาสตร
3.ประชาสัมพันธงานสัปดาหวิทยาศาสตร

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 พัฒนาระบบฐานขอมูล
ดาน
4
/ / / / / / / / / / / /
งบดําเนินงาน
18,500 คาวัสดุ
- ตําราประกอบการพัฒนา จํานวน 4 เลม ๆ ละ
500 บาท เปนเงิน 2,000 บาท
- วัสดุสํานักงาน 4,000 บาท
- อุปกรณบันทึกขอมูล 3,500 บาท
- อุปกรณเชื่อตออินเทอรเน็ต(Hub Wireless)
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 5,000 บาท
- เครื่องสํารองไฟ 850 VA ราคา 4,000 บาท
งบลงทุน
16,000 คาครุภัณฑ
- ฮารดดิสสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 2 ตัว
ตัวละ 8,000 บาท เปนเงิน 16,000 บาท
2 อบรมการใชงานระบบฐานขอมูล
คน
60
/
/ / /
/ /
งบดําเนินงาน
ของคณะ
2,400 คาตอบแทน
- คาวิทยากรในการอบรม 1 คนจํานวน6ชม.ๆละ
400 บาท เปนเงิน 2,400 บาท
3,600 คาใชสอย
- คาอาหารวาง จํานวน 60 คน จํานวน 2 มื้อ ๆละ
30 บาท เปนเงิน 3,600 บาท
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4

3

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

ประชาสัมพันธงานสัปดาหวิทยาศาสตร

ประชาสัมพันธคณะ งานแนะแนว
รับสมัครนักศึกษา บริการวิชาการ

รายละเอียดกิจกรรม

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
3,500 คาวัสดุ
- คาวัสดุสํานักงาน 3,500 บาท
คน
80
/
/ / / / / /
/ /
งบดําเนินงาน
43,800 คาใชสอย
- เบี้ยเลี้ยง 80 คน เปนเงิน 16,800 บาท
- คาอาหารวาง 100 คน ๆละ 30 บาท จํานวน 3 ครั้ง
เปนเงิน 9,000 บาท
- คาอาหารกลางวัน 100 คน ๆละ 60 บาท จํานวน
3 ครั้ง เปนเงิน 18,000 บาท
60,000 คาวัสดุ
- คาวัสดุสํานักงาน 60,000 บาท
20,000 คาสาธารณูปโภค
- แสตมป 20,000 บาท
คน
5,000
/
/ / / / /
งบดําเนินงาน
10,000 คาใชสอย
- คาเชาเครื่องขยายเสียง 5,000 บาท
- คาจางทําซุมพีธีเปด 5,000 บาท
53,000 คาวัสดุ
- คาจางทําปายประชาสัมพันธขนาดตาง ๆกัน
เปนเงิน 50,000 บาท
- คาวัสดุสํานักงาน 3,000 บาท
230,800
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
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8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 ปรับปรุงอาคาร 4
งบลงทุน
หลังคาตอเติมหนาอาคาร
แหง
1
/
/ / / / /
180,000 คาที่ดินสิ่งกอสราง
- เสาเหล็กกลองขนาด 3 นิ้วx3 นิ้ว
- เหล็กทําโครงสรางขนาดนิ้วสองหุน
- แผน Metal Sheet สีความหนาเบอร33
ตัวดานซายขวากลางถัก 3 ตัว

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. งาน/โครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
416,750 บาท รหัส
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3 - 1 - 0601 - 2 - 34
4. ผูรับผิดชอบ ผูชวยศาสตราจารยจันทรวดี ไทรทอง
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลาเริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
ดวยสภาพอาคารเรียนที่มีอายุมากพอ ๆ กับตั้งอยูของมหาวิทยาลัย ทําใหหองเรียนทรุดโทรม ไมแตกตางจากสภาพภายนอกอาคาร ไดถาไดรับการปรับปรุงสภาพเกาทําใหใหม สิ่งแวดลอมทั้งภายในและภา
อาคารจะเกิดบรรยากาศนาเรียน นาอยู ในงบประมาณที่มีจํากัดไมสามารถสรางใหม ตองสมควรรักษาใหคงอยู และใชประโยชนตอไป
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อปรับปรุงภายในและภายนอกอาคารให
1. ปรับปรุงอาคาร 4
จํานวนหองเรียนที่ปรับปรุง
อาจารยและนักศึกษามีความพึงพอใจกับสภาพ
สวยงามเหมาะสําหรับการเรียนการสอน
2. ปรับปรุงอาคาร 7
จํานวนสถานที่ของอาคาร 4 และอาคาร 7 ที่ปรับปรุ ที่ไดรับการปรับปรุงที่เหมาะสม

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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หองเรียน 423 และ 434

ปรับปรุงอาคาร 7
กระเบื้องหลังคาและฝาเพดาน
แกไขทอน้ําทิ้งอางลางมือ

4

หองเรียนชั้น 3

รายละเอียดกิจกรรม

3

2

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

แหง
แหง

แหง

แหง

1
1

2

1

/
/

/

/

/
/

/

/

/
/

/

/

/
/

/

/

/
/

/

/

/
/

/

/

คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)

ความยาวของแผนไมมีรอยตอ 1แผนปูเต็ม
ความยาวโดยประมาณ 400-420
รวม 214 ตร.ม.ๆละ 841 บาท เปนเงิน 180,000 บาท
งบลงทุน
96,200 คาที่ดินสิ่งกอสราง
- ปูกระเบื้องหองเรียน
กวาง 8 เมตร ยาว 8.20 เมตร = 65 ตร.ม.
ใชกระเบื้องดูราเกรสหรือคัมพานา เกรด A
ทั้งหมด 65 ตร.ม.ๆ ละ 370 บาท
เปนเงิน 24,050 บาท รวม 4 หอง
งบลงทุน
68,000 คาที่ดินสิ่งกอสราง
- ทําหนาตางบานเลื่อน,ประตูหอง,กระดาน,
ไวดบอรด,โพเดียม 68,000 บาท
งบลงทุน
72,550 คาที่ดินสิ่งกอสราง
- กระเบื้องลอนคู 120 เซนติเมตร หนา 5 มิลลิเมตร
จํานวน 150 แผน ๆละ 50 บาท เปนเงิน 7,500 บาท
- กระเบื้องลอนคู 150 เซนติเมตร หนา 5 มิลลิเมตร
จํานวน 50 แผนๆละ 65 บาท เปนเงิน 3,250 บาท
- ตะขอ 8 นิ้ว 400 ตัวๆละ 4 บาท 1,600 บาท

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
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วัตถุ
ประสงค
ขอที่

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

416,750

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

- ไมเต็ง 1.5x 3 นิ้ว ยาว 20 เมตร จํานวน 10 ตัว
ตัวละ1,360 บาท เปนเงิน 13,600 บาท
- ไมเต็ง 1.5x 3 นิ้ว ยาว 4 เมตร จํานวน 30 ตัว
ตัวละ 544 บาท เปนเงิน 16,320 บาท
- ไมมอบ 1.5x 2 นิ้ว ยาว 55 เมตร จํานวน 1 ตัว
ตัวละ 1,100 บาท เปนเงิน 1,100 บาท
- แผนเรียบ 32 แผนๆละ 160 บาท 5,120 บาท
- สีน้ํา TOA 1 ถังๆละ 1,350 บาท 1,350 บาท
- คาแรง + ภาษี เปนเงิน 19,710 บาท
- คาแรง 3,000 บาท

คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. งาน/โครงการ จัดหาวัสดุครุภัณฑเพื่อใชในการเรียนการสอน
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
149,000 บาท รหัส
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
6 - 1 - 0604 - 2 - 35
4. ผูรับผิดชอบ อาจารยจุฑามาศ ชาญชัย
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลาเริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
ปจจุบันการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ จําเปนตองมีการเตรียมความพรอมทั้งทางดาน บุคคลกร ดานวัสดุ - ครุภัณฑตางๆใหมีความพรอมและทันสมัย เพื่อใหผูเรียน สามารถเรียนรู
ไดอยางเต็มที่ อีกทั้งยังเปนการเพิ่มทักษะและประสบการณใหกับผูเรียนไดเปนอยางดี
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. วัสดุงานบานงานครัว
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตรมีวัสดุ นายจางผูประกอบการและผูใชบัณฑิต มีความ
2. จัดหาซื้อวัสดุ งานบานงานครัวเ
และเทคโนโลยี
ครุภัณฑ เพียงพอในการเรียนการสอน
พึงพอใจตอบัณฑิตสาขาคหกรรมศาสตร
พื่อการเรียนการสอน
3. จัดหาครุภัณฑ เพื่อการเรียนการสอน
และการทําวิจัย

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

149,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
พ.ศ. 2553
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ.2552
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 จัดหาวัสดุ- ครุภัณฑ
รายการ
50
/ / / / /
/ /
งบดําเนินงาน
115,000 คาใชสอย
- วัสดุงานบานงานครัว ไดแก แกส หุงตม น้ําตาล
เนย น้ํายาลางจาน แปงตางๆ ฯลฯ
- โตะพับ จํานวน 10 ตัวๆละ 1,500 บาท เปนเงิน
15,000 บาท
งบลงทุน
34,000 คาครุภัณฑ
- กลองถายรูประบบดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง
ราคา 10,000 บาท
- ชุดโตะเกาอี้ทํางานสําหรับอาจารย 4 ชุด
ชุดละ 6,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

เทคโนโลยีสารสนเทศ
๓,๑๖๗,๓๐๐ บาท
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. งาน/โครงการ จัดการเรียนการสอนภายในและภายนอกคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
1,301,000 บาท รหัส
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1 - 1 - 0701 - 1 - 01
4. ผูรับผิดชอบ ดร.จารึก ชูกิตติกุล
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลาเริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
สํานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเปนหนวยงานดูแลสนับสนุนการทํางานประจําของอาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย และนักศึกษา ตลอดทั้งปเกี่ยวกับการเรียนการสอน การดูแลรักษาครุภัณฑอ
สถานที่ จึงจําเปนตองมีงบประมาณเพื่อการบริหารและสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนและที่เกี่ยวของตาง ๆ ใหดําเนินไปดวยดี มิฉะนั้นจะกอใหเกิดอุปสรรคในการดําเนินงาน สรางความไมพึงพอใจของนั
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
1. เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานการสอนของอาจารย 1. จัดหาวัสดุ คอมพิวเตอร และวัสดุสํานักงาน
ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1. อาจารย พนักงาน และนักศึกษา
และการเรียนของนักศึกษาประจําวันทั้งภายใน
เพื่อบริการงานการเรียนการสอน
(วิทยาการคอมพิวเตอร ความมั่นคงคอมพิวเตอร มีความพึงพอใจในความสะดวก
และภายนอกคณะ
2. จัดจางปรับปรุง ซอมบํารุงครุภัณฑ อาคาร สถานที่ และเครือขาย คอมพิวเตอรประยุกต
ในการดําเนินงานการเรียนการสอน
2. เพื่อบํารุงรักษาครุภัณฑอาคารสถานที่ใหพรอม ใหมีความพรอมในการใชเพื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีคอมพิวเตอรสํานักงาน
ทักษะเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรใหสามารถนําไปใ3. ติดตามผลการทํางานของบัณฑิต
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา
ประโยชนในการศึกษาและใชในชีวิตประจําวัน
เทคโนโลยีและยุทธศาสตรสารสนเทศ

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
งบประมาณ
พ.ศ. 2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 จัดหาวัสดุใหบริการการเรียนการสอน
คน
800
/ / / / / / / / / / / /
งบดําเนินงาน
835,000 คาวัสดุ
- คาวัสดุคอมพิวเตอร (หมึกพิมพ) 558,140 บาท
- คากระดาษถายเอกสาร 200 กลอง X 450 บาท
เปนเงิน 90,000 บาท
- คาวัสดุสํานักงาน เปนเงิน 45,000 บาท
- แผนซีดี แผนดีวีดี ฮารดดิสก ซีดีไดรฟ สายวีจีเอ
เมนบอรด เพาเวอรซัพพลาย)เปนเงิน 141,860 บาท
2 สนับสนุนการจัดการศึกษา
ครั้ง
48
/ / / / / / / / / / / /
งบดําเนินงาน
ภายนอกคณะ
336,000 คาใชสอย
- คาเชายานพาหนะ เปนเงิน 144,000 บาท
- คาเชาสถานที่สอน(กทม.) เปนเงิน 192,000 บาท
50,000 คาวัสดุ
- คาวัสดุสํานักงาน เปนเงิน 50,000 บาท
3 ปรับปรุงและซอมครุภัณฑ อาคาร
ครั้ง
24
/ / / / / / / / / / / /
งบดําเนินงาน
หองน้ํา และดูแลบริเวณสนาม
75,000 คาใชสอย
- คาจางซอมครุภัณฑ เปนเงิน 50,000 บาท
- คาจางซอมอาคาร หองน้ํา เปนเงิน 25,000 บาท
5,000 คาวัสดุ
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง เปนเงิน 5,000 บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
1,301,000
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8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
งบประมาณ
พ.ศ. 2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 จัดนิทรรศการวันวิทยาศาสตร
ครั้ง
1
/ / / / / / / / / / / /
งบดําเนินงาน
วันวิทยาศาสตรแหงชาติ
35,000 คาวัสดุ
- คาวัสดุจัดนิทรรการ 5 สาขาวิชา 25,000 บาท
- คาวัสดุจัดประชาสัมพันธ 10,000 บาท

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. งาน/โครงการ สนับสนุนนักศึกษาทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
210,000 บาท รหัส
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3 - 1 - 0701 - 2 - 02
4. ผูรับผิดชอบ ดร.จารึก ชูกิตติกุล
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลาเริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
การทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาเปนสิ่งจําเปนนอกเหนือจากการเรียนทางวิชาการและยังเปนตัวชี้วัดของการประกันคุณภาพทางการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจึงจัดทําโครงการสนับส
กิจกรรมเสริมหลักสูตรทางดานวิชาการ การกีฬาภายในคณะและการบําเพ็ญประโยชนตอชุมชนและวัฒนธรรม
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
เพื่อสนับสนุนใหนักศึกษารวมกิจกรรม
จัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตรของแตละสาขาวิชา จํานวนสาขาวิชาที่จัดนิทรรศการ
จํานวนผูสนใจเขาชมนิทรรศการ
วันวิทยาศาสตรแหงชาติ

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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จัดปฐมนิเทศ

จัดปจฉิมนิเทศ

5

จัดทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
ตอชุมชนและดานวัฒนธรรม

4

3

วัตถุ
รายละเอียดกิจกรรม
ประสงค
ขอที่
2 จัดแขงขันกีฬาภายใน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

210,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ครั้ง
1
/ / / / / / / / / / / /
งบดําเนินงาน
91,500 คาวัสดุ
- คาวัสดุกีฬา 20,000 บาท
- คาวัสดุพยาบาล 6,000 บาท
- คาวัสดุสํานักงาน 5,500 บาท
- เสื้อกีฬา 60,000 บาท
ครั้ง
2
/ / / / / / / / / / / /
งบดําเนินงาน
30,000 คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน 30,000 บาท
10,000 คาวัสดุ
- คาวัสดุในการทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
เปนเงิน 10,000 บาท
ครั้ง
1
/ / / / / / / / / / / /
12,000 งบดําเนินงาน
คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน = 12,000 บาท
ครั้ง
1
/ / / / / / / / / / / /
งบดําเนินงาน
31,500 คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน = 21,000 บาท
- คาอาหารวาง = 10,500 บาท
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1

อบรมมารยาททางสังคม

คน

150

/

/

/

/

คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
งบดําเนินงาน
7,200 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 2 คน 6 ชม. x 600 บาท
x 2 คน 7,200 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ประสงค
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. งาน/โครงการ อบรมมารยาททางสังคม
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
63,600 บาท รหัส
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
6 - 1 - 0701 - 2 - 03
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.ศิวาพร เหมียดไธสง
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลาเริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมีอยูมากที่ไมรูและไมเขาใจมารยาทในสังคม กอใหเกิดปญหาการอยูรวมกันในการเรียนและการออกไปประกอบอาชีพ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจึงจัดทําหลักสูต
การฝกอบรมมารยาทในสังคมที่เนนความเปนผูดีแบบไทยใหแกนักศึกษาทุกคนในคณะขึ้น เพื่อใหนักศึกษามีบุคลิกภาพทางสังคมเปนที่พึงพอใจของผูที่อยูรวมกัน และผูใชบัณฑิตเมื่อจบการศึกษา
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
เพื่อฝกอบรมมารยาทในสังคมใหแกนักศึกษา
บรรยายและสาธิตเกี่ยวกับมารยาททางสังคม
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรู
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศทุกคน
โดยเนนความเปนผูดีแบบไทย
ชั้นปที่ 1 เขารับการอบรมมารยาทครบทุกคน
และทักษะทางสังคมในการปฏิบัติตนในชีวิต
ประจําวันอยางถูกตองในแบบฉบับของผูดีแบบไทย

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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วัตถุ
ประสงค
ขอที่

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

63,600

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
18,000 คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน 9,000 บาท
- คาอาหารวาง 9,000 บาท
38,400 คาวัสดุ
- คาเอกสาร 150 เลม x 150 บาท 22,500 บาท
- คาวัสดุสํานักงาน 15,900 บาท

416

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. งาน/โครงการ คายเยาวชนฝกอบรมคอมพิวเตอรและไซเบอร
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
185,800 บาท รหัส
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
6 - 1 - 0701 - 2 - 04
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.ศิวาพร เหมียดไธสง
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลาเริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
เยาวชนที่อยูหางไกลในโรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียน ตชด. มักจะมีความรูและประสบการณทางคอมพิวเตอรและไซเบอรไมมากนัก เพราะขาดแคลนผูสอนและอุปกรณคอมพิวเตอรที่มีคุณภาพ
ทําใหนักเรียนในโรงเรียนเหลานั้นขาดความเขาใจในเทคโนโลยีใหม ๆ ไมเขาใจการประกอบอาชีพทางดานคอมพิวเตอร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจึงจัดทําโครงการนี้เพื่อสรางความเขาใจในเบื้องตนแกเยาวชน
ดานคอมพิวเตอรและไซเบอรขึ้น เพื่อสรางพื้นฐานความรูและเจตคติตออาชีพนักคอมพิวเตอร อันจะทําใหเยาวชนไดเลือกจะศึกษาตอทางดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในอนาคต และสามารถใชคอมพิวเตอร
เปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูไดโดยใหนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศไดมีโอกาสทําหนาที่จัดฝกอบรมใหแกเยาวชน
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อฝกอบรมเยาวชนในโรงเรียนที่อยูหางไกล แบงกลุมเยาวชนออกเปนกลุม ๆ เพื่อเขาทํากิจกรรม เยาวชนที่อยูในโรงเรียนหางไกลที่เขารับการ
เยาวชนสามารถใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือ
ใหมีทักษะเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรใหสามารถ ในแตละฐาน โดยมีนักศึกษาพี่เลี้ยงคอยดูแล และ ฝกอบรมมีความรูความเขาใจคอมพิวเตอร
ในการแสวงหาความรูตอได และมีเจตคติที่ดีตอ
นําไปใชประโยชนในการศึกษาและใชในชีวิต
ใหการฝกอบรม
เมื่อถึงเวลาเรียนปกติ
อาชีพนักคอมพิวเตอร
ประจําวัน
2. เพื่อถายทอดเจตคติและวัฒนธรรมการทํางานใน
อาชีพนักคอมพิวเตอรใหเยาวชนนําไปตัดสินใจ
เลือกอาชีพและศึกษาตอ

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

185,800

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
งบประมาณ
พ.ศ. 2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 ฝกทักษะคอมพิวเตอรในแตละฐาน
คน
200
/ / / / / / /
งบดําเนินงาน
กิจกรรม
คน
100
72,000 คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน 300 คน x 60 บาท x 2 วัน
36,000 บาท
- คาอาหารวาง 300 คน x 30 บาท x 4 มื้อ
36,000 บาท
113,800 คาวัสดุ
- คาเอกสาร 300 เลมx120 บาท 36,000 บาท
- คาเสื้อยืดใสทํากิจกรรม 300 ตัว x 200 บาท
60,000 บาท
- คาวัสดุสํานักงาน 17,800 บาท

418

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. งาน/โครงการ การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศดานยุทธศาสตรและคุณภาพงบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
100,000 บาท รหัส
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
6 - 1 - 0701 - 2 - 05
4. ผูรับผิดชอบ ดร.ปานจิตร หลงประดิษฐ
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลาเริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดดําเนินการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยมีนักศึกษาทั้งหมดประมาณ 300 คน แตจํานวนของนักศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาออกไปมีจํานวนนอยมากเมื่อเทียบกับจํานวนนักศึกษาที่เขามาเรียนในหลักสูตรตาง ๆ ซึ่งสาเหตุหนึ่งของการจบการศึกษาชา เปนเพราะนักศึกษาหลายคนยังไมทราบวาจะเลือกหัวขอวิจัยใดและ
ไมไดทําการคนควาและวิจัยอยางจริงจัง ดังนั้นเพื่อเปนการกระตุนใหนักศึกษาทําการคนควาวิจัย และเพื่อใหบุคลากรในคณะมีสวนรวมในการคนควาวิจัยเทคนิคใหมทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจึงจัดทําโครงการประชุมสัมมนาเพื่อเปนการสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และพัฒนาบุคลากรในคณะรวมทั้งบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยที่สนใจ ใหสามารถ
ทําการวิจัยและคนควางานวิจัยใหม ๆ ทางดานเทคโนโลยีและยุทธศาสตรสารสนเทศ
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
เพื่อจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางดาน กิจกรรมหลัก : การประชุมสัมมนาในรูปแบบ
1. ไดผลงานวิจัยของนักศึกษา และบุคลากร
1. จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ยุทธศาสตร และคุณภาพ การนําเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา และบุคลากร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งผลงานวิจัยของ การศึกษามากขึ้น
เพื่อสนับสนุนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา และบุคลากร ภายใน และภายนอกคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย
2. ศักยภาพทางดานคนควาและวิจัยของ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรภายนอก กิจกรรมรอง : การประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวขอ 2. ผูเขารวมสัมมนาจํานวน 150 คน (ตัวชี้วัดเชิงปริม บุคลากรในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัย ในการคนควาและวิจัย
เรื่องที่ทันตอเหตุการณและที่จะเปนประโยชนตอ มีระดับความพึงพอใจรอยละ 80% (ตัวชี้วัดเชิง ที่เพิ่มมากขึ้น
ผูเขารวมสัมมนา โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพคุณภาพ)
3. ชุมชนไดรับองคความรูใหม ๆ จากการประชุม
สัมมนา และสามารถนําความรูที่ไดไป
ดําเนินการปฏิบัติจริงตามความเหมาะสม

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

100,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
คน
150
/ / / / / / / / /
งบดําเนินงาน
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
14,400 คาตอบแทน
ยุทธศาสตรและคุณภาพ
- คาตอบแทนวิทยากร 8 คน x 600บาท x 3 ชม.
14,400 บาท
55,500 คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน 150 คน x 80 บาท x 2 มื้อ
24,000 บาท
- คาอาหารวาง 150 คน x 40 บาท x 4 มื้อ
24,000 บาท
- คาเชาสถานที่วันละ 3,750 x 2 วัน
7,500 บาท
30,100 คาวัสดุ
- คาเอกสาร 150 เลม x 150 บาท = 22,500 บาท
- คาวัสดุสํานักงาน 7,600 บาท
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. งาน/โครงการ อบรมทักษะภาษาอังกฤษเฉพาะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (English for IT)
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
120,500 บาท รหัส
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
6 - 1 - 0701 - 2 - 06
4. ผูรับผิดชอบ ดร.ทัดทอง พราหมณี
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลาเริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
ภาษาอังกฤษเปนสิ่งที่หลอมรวมอยูกับวงการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) และเปนที่ปฏิเสธไมไดวานักศึกษาไอทีที่มีศัยกภาพดานภาษานั้น เปนบุคคลากรที่มีคุณคาตอวงการวิชาชีพและสามารถเรียนรู
ดวยตนเองในระดับสากลไดหลากหลายขึ้น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจึงจัดอบรมภาษาอังกฤษเฉพาะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสรางความมั่นใจแกนักศึกษาความมั่นใจแกนักศึกษา และเพื่อสนับสนุนการ
บุคลากรไอทีที่มีคุณภาพ
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
เพื่อเผยแพรความรูภาษาอังกฤษเฉพาะดาน
ทบทวนทฤษฏี และอบรมเชิงปฏิบัติการ
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นป 4 ทุกคนนักศึกษาไดความรูที่นําไปตอยอดไดดวยตนเอง
เทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อพัฒนาทักษะภาษา
และมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษไดอยาง
ที่จําเปนตอการนําไปเรียนรูเพื่อเติมดวยตนเอง
เหมาะสมในวิชาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

120,500

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
คน
100
/ / / / / / /
งบดําเนินงาน
สําหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
21,600 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากรชั่วโมงละ 600 บาท
X 18 ชั่วโมง x 2 คน 21,600 บาท
37,500 คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน 100 คน ๆ ละ 60 บาท
x 3 วัน 18,000 บาท
- คาอาหารวาง 100 คน ๆ ละ 30 บาท x 3 วัน
x 2 มื้อ 18,000 บาท
- คาอาหารทําการนอกเวลาของเจาหนาที่
จัดเตรียมเอกสาร 5 คน x 3 วัน x 100 1,500 บาท
61,400 คาวัสดุ
- คาเอกสาร/หนังสือ จํานวน 100 ชุด
ชุดละ 200 บาท 20,000 บาท
- คาหมึกพิมพ 4 กลอง ๆ ละ 5,000 บาท
20,000 บาท
- คากระดาษ 20 รีม ๆ ละ 120 บาท 2,400 บาท
- คาวัสดุคอมพิวเตอร 19,000 บาท
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. งาน/โครงการ พัฒนาหลักสูตรนานาชาติสาขาวิชาความมั่นคงคอมพิวเตอรและเครือขายและสาขาวิงบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
110,800 บาท รหัส
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
6 - 1 - 0701 - 2 - 07
4. ผูรับผิดชอบ ดร.จารึก ชูกิตติกุล
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลาเริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
การกาวสูสากลเปนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และมีกลยุทธในการรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้งในและตางประเทศในการจัดการศึกษาหลักสูตรตาง ๆ คณะเทคโนโลยีสารสนเท
จึงดําเนินการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติสาขาวิชา (1) ความมั่นคงคอมพิวเตอรและเครือขาย (2) วิทยาการคอมพิวเตอร เพื่อใหเปนชองทางในการสูสากลอยางหนึ่งในดานการผลิตบัณฑิต และความรวมมือกับตา
ทั้งนี้ในปจจุบันมีการสอนเปนภาษาอังกฤษในสาขาวิชานี้อยูแลวหากแตยังไมใชหลักสูตรนานาชาติ
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
กิจกรรม
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อจัดทําหลักสูตรนานาชาติสาขาวิชา
1. จัดทํารางหลักสูตรนานาชาติสาขาวิชาความมั่นคง หลักสูตรที่พัฒนาไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย สามารถนําหลักสูตรไปขอรับทราบจาก สกอ.
ความมั่นคงคอมพิวเตอรและเครือขาย
คอมพิวเตอรและเครือขาย และสาขาวิชาวิทยาการ
และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
คอมพิวเตอร
สําหรับเปนแนวทางการสูความเปนสากล
2. จัดประชุมอภิปรายหลักสูตรความมั่นคง
คอมพิวเตอรและเครือขาย และสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร
3. ขออนุมัติหลักสูตรตอสภาวิชาการ
สภามหาวิทยาลัย

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

110,800

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 จัดทํารางหลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตร
2
/ / /
งบดําเนินงาน
สาขาวิชาความมั่นคงคอมพิวเตอร
28,800 คาตอบแทน
และเครือขาย และสาขาวิชา
- คาตอบแทนวิทยากร 28,800 บาท
วิทยาการคอมพิวเตอร
6,000 คาใชสอย
2 จัดประชุมอภิปรายหลักสูตรสาขาวิชา
/ /
- คาอาหารวาง 30 คน X 50 X 2 มื้อ = 3,000 บาท
ความมั่นคงคอมพิวเตอรและเครือขาย
- คาอาหารกลางวัน 30 คน X 100 X 1 มื้อ
และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
3,000 บาท
3 จัดทําเอกสารขออนุมัติ
เลม
200
/ / / /
76,000 คาวัสดุ
สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย
- คาตําราคนควาประจําหลักสูตร 40,000 บาท
- จางทําเอกสารหลักสูตร 40 เลม X 150 บาท
6,000 บาท
- คาจางทําเอกสารหลักสูตร 200 เลม X 150 บาท
30,000 บาท
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วิจัย
1. แผนงาน
ผลผลิต ผลงานการวิจัยและสรางองคความรู
2. งาน/โครงการ การพัฒนาสื่อการเรียนรูตรรกะการเขียนโปรแกรม
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
175,630 บาท รหัส
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
6 - 4 - 0701 - 2 - 08
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.ศิวาพร เหมียดไธสง
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลาเริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
จุดเดนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คือการผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร หัวใจสําคัญของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรได คือ ผูเรียนจะตองมีความเขาใจ
ในเรื่องตรรกะการเขียนโปรแกรมกอน แตตรรกะการเขียนโปรแกรมเปนสิ่งที่เขาใจยาก เพราะเปนนามธรรมมากเกินไปผูเรียนมีการพัฒนาการคิดและสรางความรูจากรูปธรรม (Concrete)ไปสูนามธรรม(formal)
การเลนกับวัตถุตาง ๆ ทําใหผูเรียนจําไดและเขาใจสิ่งนั้นไดดี ตามแนวคิดของ Froeble (Brosterman, 1997) การจัดกระทํา (manipulative) กับวัตถุทําใหผูเรียนเกิดการพัฒนากระบวนการเรียนรู จากแนวคิดของ
นักการศึกษาลงความเห็นวาผูเรียนจะตองเรียนรูและสรางความรูจากสิ่งที่เปนรูปธรรมที่สามารถจับตองไดสัมผัสและรูสึกได ดังนั้นการพัฒนาสื่อการเรียนรูตรรกะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรใหออกมาเปน
รูปธรรมที่สามารถจับตองและสัมผัสไดจะทําใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูไดดีขึ้น และสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง เปนวิธีการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรูตรรกะการเขียน
วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรูตรรกะการเขียน
- ไดสื่อการเรียนรูเรื่องตรรกะการเขียนโปรแกรม ผูสนใจนําสื่อการเรียนรูตรรกะการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร
โปรแกรมคอมพิวเตอร
ที่มีลักษณะเปนรูปธรรม สัมผัสได
โปรแกรมคอมพิวเตอรไปใชฝกการเขียน
- ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรูตรรกะ
โปรแกรม
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

175,630

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 ศึกษาและวิเคราะหแนวคิด
/ /
งบดําเนินงาน
ตรรกะการเขียนโปรแกรมเพื่ออออกแบบ
10,000 คาใชสอย
สวนแสดงผลตรรกะของโปรแกรม
- คาเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล10,000บาท
2 ศึกษาและวิเคราะหการทํางานของ
/ /
165,630 คาวัสดุ
ตรรกะในแตละสวนเพื่อสรางสวน
- คาจัดทํารายงานการวิจัย 10,000 บาท
การดําเนินการของตรรกะของโปรแกรม
- คาวัสดุคอมพิวเตอร 155,630 บาท
3 ออกแบบสวนแสดงผลตรรกะโดยใหสวน
/ / /
แสดงผลเคลื่อนที่ไดและปฏิสัมพันธกับ
ผูเรียนได
4 ออกแบบสวนดําเนินการตรรกะ ในสวนนี้
/ / /
จะออกแบบใหงายสําหรับผูเรียนที่จะใชงาน
5 การทดลอง
/ /
6 สรุปผลการทดลอง
/
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บริการวิชาการ
1. แผนงาน
ผลผลิต ผลงานการใหบริการวิชาการ
2. งาน/โครงการ วารสารคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีชั้นสูง
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
108,000 บาท รหัส
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
6 - 2 - 0701 - 2 - 09
4. ผูรับผิดชอบ สํานักงานคณบดี โดยคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลาเริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
การใหบริการวิชาการและงานวิจัยของอาจารยและนักศึกษาสามารถจะเผยแพรไปใหสังคมไดรับรูและใชประโยชนศึกษาคนควาตอ หรือนําไปประยุกตใชสถาบันหรือองคการทางวิชาการนิยม
เผยแพรองคความรูทางวารสารวิชาการ ซึ่งจะทําใหเกิดความนาเชื่อถือตอมหาวิทยาลัยนั้น ๆ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจึงจัดทําวารสารคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีชั้นสูงขึ้น ซึ่งเปนการผลิตขึ้นเปนฉบับที่ 11
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
เพื่อจัดทําวารสารคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีช้นั สูง 1. จัดทําตนฉบับวารสาร
1. จํานวนวารสารที่ตีพิมพ
จํานวบทความที่มีการนําไปอางอิง
เผยแพรผลงานวิชาการทางดานคอมพิวเตอรและ 2. จัดพิมพวารสาร
2. จํานวนสมาชิกที่ไดรับวารสาร
เทคโนโลยีชั้นสูง สูสังคมภายนอกไดนําไปใช
3. จัดสงวารสารไปใหสมาชิก
ประโยชน

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

108,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 จัดทําวารสารคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี ฉบับ
1,000
/ / / / / / /
งบดําเนินงาน
ชั้นสูง
95,000 คาใชสอย
- คาจางพิมพวารสาร 1,000 เลม 95,000 บาท
8,500 คาวัสดุ
- วัสดุการสรางตนฉบับ 7,500 บาท
- ซองสงวารสาร 500 ซอง X 2 1,000 บาท
4,500 คาสาธารณูปโภค
- แสตมปสงวารสาร 500 ดวง X 9 บาท 4,500 บ.
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. งาน/โครงการ พัฒนาภูมิสถาปตยอาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
710,220 บาท รหัส
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
6 - 1 - 0701 - 2 - 10
4. ผูรับผิดชอบ สํานักงานคณบดี โดยคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลาเริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
ภูมิสถาปตยที่ดีของอาคาร สถานที่ หองเรียน สํานักงาน และสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีคุณภาพสามารถสงเสริมศักยภาพการเรียนของนักศึกษา และการทํางานของอาจารย พนักงานในปจจุบันจึงถือเ
ภูมิสถาปตยทางการเรียนในสถานศึกษาเปนปจจัยการจัดการศึกษาที่สําคัญอยางหนึ่ง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจึงทําแผนพัฒนานี้ขึ้นตามกลยุทธของมหาวิทยาลัยและของคณะเพื่อใหภูมิสถาปตยของคณะเอื้อตอ
การเรียนการสอน การทํางานของพนักงานมีคุณภาพยิ่งขึ้นตามหลักทฤษฏีการยศาสตร (Ergonomics)
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
กิจกรรม
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อปรับปรุงภายนอกอาคาร
1. ทาสีภายนอกอาคารคณะใหสวยงาม
จํานวนพื้นที่เปนตารางเมตรที่ทาสีใหม
ความพึงพอใจของนักศึกษา อาจารย และพนักงาน
ตอภูมิสถาปตยของคณะ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศใหสวยงาม
2. ปรับปรุงและเปลี่ยนวัสดุสุขภัณฑหองน้ํานักศึกษาจํานวนหองน้ําที่ไดรับการปรับปรังใหม
2. เพื่อปรับปรุงหองน้ํานักศึกษาใหนาใชสะอาด
ชายและหญิง
จํานวนชั้นของอาคารที่มีการติดบานกระจก
และสวยงาม
3. ติดตั้งบานกระจกกรอบอลูมิเนียม
จํานวนหองที่ไดรับการปรับประใหม
3. เพื่อติดตั้งบานกระจกกรอบอลูมิเนียมใหอาคาร 4. ปรับเปลี่ยนและปรับปรุงหอง 333 เปนหองพักอา จํานวนพื้นที่เปนตารางเมตรที่ปรับปรุง
ชั้นสองดูสวยงาม ปลอดภัย และปองกันโจรกรรม 5. จัดสวนดอกไมและสนามหญา
จํานวนเกาอี้ฟงบรรยาย
4. เพื่อปรับปรุงหองพักอาจารยเพิ่มขึ้นใหเพียงพอ 6. จัดที่นักศึกษานั่งผักผอน
5. เพื่อจัดสวนนั่งพักผอนหลังอาคารตอเติม
7. จัดหาเกาอี้นั่งฟงบรรยายบุนวมพับได
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศใหสวยงาม
6. เพื่อปรับปรุงหองเรียนบรรยายทฤษฏีของนักศึกษา
ใหสมบูรณนาเรียน

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 จางลางผนังดานนอกอาคาร
หลัง
1
/
งบลงทุน
ทาสีภายนอกของอาคาร
80,000 คาที่ดินสิ่งกอสราง
- คาจางลางภายนอกอาคาร 35,000 บาท
- คาจางทาสีภายนอกอาคาร 45,000 บาท
2 เปลี่ยนกระเบื้องพื้นและผนังหอง
หอง
3
/ / /
งบลงทุน
ทาสีผนังและประตูหองน้ํา
204,920 คาที่ดินสิ่งกอสราง
ปรับปรุงฝาเพดานและไฟฟา
- คาจางปรับปรุงหองน้ํา 3 หอง 90,000 บาท
ติดตั้งสุขภัณฑ
- กระเบื้อง 300 ตร.ม. X 200 บาท 60,000 บาท
- โคมไฟ 6 ชุด X 1,500 บาท 9,000 บาท
- ทอพีวีซี 6 นิ้ว 6 เสน X 1,300 บาท 7,800 บาท
- ทอพีวีซี 1.5 นิ้ว 24 เสน X 80 บาท 1,920 บาท
- สีทาผนัง 6 กระปอง X 1,400 บาท 8,400 บาท
- ปูน 80 ถุง X 145 บาท 11,600 บาท
- ทราย 15 คิว X 600 บาท 9,000 บาท
- ลูกบิดประตู 18 อัน X 400 บาท 7,200 บาท
3 ติดตั้งบานกระจกกรอบอลูมิเนียม
ชั้น
1
/
งบลงทุน
ระเบียงชั้นสอง
180,000 คาที่ดินสิ่งกอสราง
- คาจางติดตั้ง 30,000 บาท
- คาบานกระจกเขียวใสกรอบอลูมิเนียมพรอม
อุปกรณติดตั้ง 40 ชุด x 3,750 บาท 150,000 บาท
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6

5

จัดซื้อเกาอี้ฟงบรรยายแบบพับไดบุนวม

จัดสวนดอกไมและสนามหญา

วัตถุ
รายละเอียดกิจกรรม
ประสงค
ขอที่
4 ปรับปรุงหอง 333 เปนหองพักอาจารย

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

710,220

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
หอง
1
/ /
งบลงทุน
38,550 คาที่ดินสิ่งกอสราง
- สีทาผนัง 4 กระปอง X 1,600 บาท 6,400 บาท
- บานกระจกกรอบอลูมิเนียม 5 บาน 25,000 บาท
- บานประตูอลูมิเนียม 1 บาน 7,150 บาท
ตร.ม.
600
/ /
งบลงทุน
99,000 คาที่ดินสิ่งกอสราง
- คาจางจัดสวน 600 ตร.ม. X 165 บาท 99,000 บาท
งบดําเนินงาน
36,500 คาวัสดุ
- เกาอี้พลาสติกอยางหนา 10 ตัว X 3,650 บาท
36,500 บาท
ตัว
50
/
งบดําเนินงาน
71,250 คาวัสดุ
- เกาอี้นั่งฟงบรรยาย บุนวม 50 ตัว X 1,425 บาท
71,250 บาท
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. งาน/โครงการ ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะกระบวนการประกันคุณภาพ
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
81,750 บาท รหัส
และมาตรฐานการศึกษาระดับคณะ
งบเงินรายได
6 - 1 - 0701 - 2 - 11
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. หนวยงาน
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลาเริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด 30 กันยายน 2553
6. หลักการเหตุผล
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศเปนหนวยงานที่ตองไดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก ซึ่งจะตองมีการเตรียมบุคลากรทุกฝายใหเขาใจกระบวนการ เพื่อใหการดําเนินงานในคณ
เปนไปตามหลักการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ สมศ. เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพตามเกณฑ สกอ. และสมศ.
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
กิจกรรม
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อใหนักศึกษา อาจารย พนักงานสนับสนุน 1. จัดทําคูมือการดําเนินงานการประกันคุณภาพของคจํานวนผูเขาอบรม :
การนําความรูจากการอบรมไปปฏิบัติในการ
และผูบริหาร ปฏิบัติงานบนพื้นฐานของการ
2. จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับการตรวจประเมิน1. นักศึกษา
ทํางานใหมีคุณภาพ
ประกันคุณภาพการศึกษาเปนระบบเดียวกันใน
คุณภาพภายใน
2. อาจารยขาราชการ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. จัดการประเมินโดยการและติดตามผลการฝกอบรม3. พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
4. พนักงานมหาวิทยาลัยสนับสนุน
5. ผูบริหารคณะ

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

81,750

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะกระบวนการ ครั้ง
1
/ / / / / /
งบดําเนินงาน
ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
22,500 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 3 คน 21,600 บาท
- คาทํางานลวงเวลา 3 คน 900 บาท
20,000 คาใชสอย
- คาอาหารวาง 50 คน 8,000 บาท
- คาอาหารกลางวัน 50 คน 12,000 บาท
39,250 คาวัสดุ
- เอกสารฝกอบรม60เลมX200บาท 12,000บาท
- โทนเนอร 2 ชุด X 7,500 บาท 15,500 บาท
- กระดาษถายเอกสาร 5 กลอง 2,250 บาท
- วัสดุสํานักงาน 2,500 บาท
- คาจางทําเอกสารการประเมิน 70 เลม 7,000 บาท

กองกลาง
๙,๗๐๕,๙๐๐ บาท
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บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. งาน/โครงการ บริหารงานและอํานวยการกองกลาง
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
4,366,200 บาท รหัส
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1 - 1 - 0801 - 1 - 01
4. ผูรับผิดชอบ นางสมพร พิริยะสุขถาวร กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการและเหตุผล
กองกลางเปนหนวยงานที่มีความรับผิดชอบอยางสูงตอการเปนศุนยรวมการบริหารและการบริการ ประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในดานการบริการและดูแลอํานวยความ
สะดวกในดานตางๆ จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองจัดหาวัสดุ อุปกรณ สํานักงาน เครื่องมือเครื่องใชและครุภัณฑที่จําเปนเพื่อใหการทํางานประจําของกองกลางมีประสิทธิภาพตามบทบาทและหนาที่
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อนําไปสนับสนุนการดําเนินงานของบุคลากร อํานวยการในดานการบริการตางๆภายในมหาวิทยาลั จํานวนบุคลากรที่พึงพอใจตอการไดรับบริการ บุคลากรมีความพึงพอใจในการบริการภายใน
ภายในกองกลาง สํานังกานอธิการบดี
และจัดประชุมเพื่อหาขอเท็จจริงในกรณีคดีตางๆของ จากกองกลาง สํานักงานอธิการบดี
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัย
8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 การบริหารจัดการงานกองกลาง
เดือน
12
/ / / / / / / / / / / /
งบดําเนินงาน
สํานักงานอธิการบดี
360,000 คาใชสอย
- คาใชจายในการเขารวมประชุมและสัมมนา
(1,200 x 30x10) 360,000 บาท
2 ดําเนินงานการตรวจสอบขอเท็จจริงของ
ครั้ง
12
/ / / / / / / / / / / /
งบดําเนินงาน
มหาวิทยาลัย
60,000 คาตอบแทน
- คาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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สนับสนุนงานกีฬา พจนก.บุคลากร
ทั่วประเทศ

คาซอมแซมครุภัณฑ

คาตอบแทนกรรมการตรวจการจางและ
ผูควบคุมงาน

งานบริหารสํานักงาน

ดูแลอาคารสถานที่ ยานพาหนะ
และสิ่งแวดลอมภายในมหาวิทยาลัย

4

5

6

7

รายละเอียดกิจกรรม

3

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

ครั้ง

วัน

เดือน

ครั้ง

12

365

12

1

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

700,700

300,000

255,500

250,000

200,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
งบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

(12x5000) 60,000 บาท
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนสําหรับการเขารวมการแขงขัน
กีฬา พจนก. บุคลากร จํานวน 200,000 บาท
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
- ใชซอมแซมครุภัณฑในหนวยงานสังกัดกองกลาง
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
- คาตอบแทนผูควบคุมงาน(2x350x365)
งบดําเนินงาน
คาวัสดุ
- วัสดุสํานักงานดานบริหารพัสดุฯ 70,000
- วัสดุสํานักงานดานบริหารงานบุคคล 50,000
- วัสดุสํานักงานดานบริหารงานทั่วไป 40,000
- วัสดุสํานักงานดานงานประชุม 60,000
- วัสดุสํานักงานดานงานประชาสัมพันธ30,000
- วัสดุสํานักงานดานงานบริหารคลังฯ 50,000
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
- จางกําจัดยุง 12 เดือนๆละ 4,000 บาท

คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
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คาที่ปรึกษาดานกฏหมาย

คาตอบแทนตํารวจจราจร

คาใชจายในการดําเนินงานคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ

9

10

รายละเอียดกิจกรรม

8

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

12

12

/

/

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

เดือน

เดือน

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

4,366,200

64,000

120,000

120,000

1,936,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
งบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

- คาขนขยะมูลฝอย 12 เดือนๆละ 3,000 บาท
- คาบํารุงรักษาลิฟท 12 เดือนๆละ 7,225 บาท
- คาซอมบํารุงรถถัวเฉลี่ยคันละ 12x37,500 บาท
- คาตอทะเบียนรถจํานวน 12 คัน
คาวัสดุ
- คาวัสดุกอสราง ไฟฟา ประปา โทรศัพท
- คานํามันเชื้อเพลิง 12 เดือนๆละ 50,000 บาท
- คาน้ํามันเชื้อเพลิงงานสภา 336,000 บาท
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
- คาตอบแทนที่ปรึกษาดานกฎหมาย(10,000 X 12)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
- คาตอบแทนตํารวจจราจร (10,000 X 12)
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
- คาจางจัดทําเลมรายงานผลการประเมิน 150x200
- คาอาหารกลางวัน+อาหารวาง คณะกรรมการฯ
(10x40x10) 4,000 บาท
- คาจางเก็บขอมูล+วิเคราะหขอมูล 500 ฉบับ
30,000 บาท

คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
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บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. งาน/โครงการ บริหารงานคลังและทรัพยสิน
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
575,000 บาท รหัส
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1 - 1 - 0801 - 1 - 02
4. ผูรับผิดชอบ นางสาวทิพยวรรณ ทองสัมฤทธิ์
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
งานบริหารคลังและทรัพยสินเปนหนวยงานสนับสนุนที่ทําหนาที่สนับสนุนงานบริหารและงานบริการประสานกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯเพื่อใหการดําเนินงาน
มีระบบและมีประสิทธิภาพเพื่อใหการใชงบประมาณของหนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เปนไปตามวัตถุประสงค มีประสิทธิภาพถูกตองตรวจสอบได และใชงบประมาณไมเกินวงเงินงบประมาณ
ของหนวยงานที่ไดรับในแตละปไมเกินวงเงินที่ไดรับอนุมัติแตละรายการ เพื่อใหการเบิกจายเงินถูกตองตรงตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ จึงกําหนดใหใชหลักเกณฑการจายเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย
การ เพื่อใหมีการใชจายเงินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมุงเนนเรื่องความถูกตอง โปรงใสตรวจสอบได ยึดหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหาร นําระบบการควบคุมภายในมาใชในการบริหารจัดการ
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อใหการบริหารงานของงานบริหารคลังและ 1. การบริหารจัดการ
1. มีวัสดุ อุปกรณในการปฏิบัติงานของงานบริหาร 1. ดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง มีวัสดุเพียงพอ
ทรัพยสินเปนไปตามพันธกิจ
2. พัฒนาบุคลากร
คลังและทรัพยสิน
ตอการปฏิบัติงาน
3. พัฒนาและปรับปรุงระบบงานดานการใหบริการ 2. ประสานงานกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 2. ติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอก
อยางมีประสิทธิภาพ
ดวยคาสาธาณูปโภค
อยางมีประสิทธิภาพ
3. บุคลากรประจํางานบริหารคลังฯ เขารวมการ 3. บุคลากรมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน
อบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน กับหนวยงานตาง ๆ
4. บุคลากรทุกคนไดรับการอบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงานในงานที่รับผิดชอบไมต่ํากวา 3ครั้ง
ตอ/ปการศึกษา
5. บุคลากรปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตอง
ตาม กฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
ประสงค
ต.ค พ.ย ธ.ค
ขอที่
1 การบริหารจัดการ
/ / /
- ดําเนินงานของงานบริหารคลังฯ
2 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชกา คน
/ / /
8
3 คาบริการกําจัดแมลง (ปลวก)
4 คาวัสดุสํานักงาน
/ / /
5 คาวัสดุคอมพิวเตอร
/ / /
6 คาพิมพแบบฟอรมใบเสร็จรับเงิน
/ / /
7 คูมือการปฏิบัติงาน
เลม
50
8 เครื่องอัดเสียง Sony
1 เครื่อง
1
9 ถอนคืนคาลงทะเบียนนักศึกษา
/ / /
บาท

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
พ.ศ. 2553
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
/ / / / / / / / /
งบดําเนินการ
48,000 คาตอบแทน
/ / / / / / / / /
- คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
8 คนx 30 วันx วันละ 200 บาท เปนเงิน 48,000 บ.
/ / / / / / / / /
10,700 คาใชสอย
/ / / / / / / / /
- กําจัดปลวก 12 เดือน X 891.67 บาท 10,700 บาท
/ / / / / / / / /
310,300 คาวัสดุ
- คาวัสดุสํานักงาน(กระดาษ ปากกา สมุดบัญชี)
/ / /
50,000 บาท
/ / / / / / / / /
- หมึกสําหรับเครื่องถายเอกสาร
- หมึกพิมพHP Laser Jet
- หมึกสําหรับเครื่องโทรสาร
- คาพิมพใบเสร็จรับเงิน 150,000 บาท
- คูมือการปฏิบัติงาน (50 เลม X 100 บาท) 5,000 บ.
งบลงทุน
6,000 คาครุภัณฑ
- เครื่องอัดเสียง 1 ตัว 6,000 บาท
งบรายจายอื่น
200,000 รายจายอื่น
- ถอนคืนคาลงทะเบียนนักศึกษา 200,000 บ.
575,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
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บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. งาน/โครงการ อบรมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบเบิกจายเงิน
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
45,200 บาท รหัส
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1 - 1 - 0801 - 2 - 03
4. ผูรับผิดชอบ นางสาวทิพยวรรณ ทองสัมฤทธิ์
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
เนื่องจากการบริหารงานดานการเงิน การคลัง มีขั้นตอนการปฏิบัติที่ละเอียดออน และตองดําเนินการดวยความถูกตอง รวดเร็ว ทันตามกําหนดเวลา ภายใตหลักเกณฑและระเบียบปฏิบัติของทางราชการ
การบริหารงานจึงตองมีความระมัดระวังรอบคอบ เพื่อมิใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ งานบริหารคลังฯ จึงจัดโครงการอบรม "แนวปฎิบัติเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจายเงิน" เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจ
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และวิธีการปฏิบัติงานดานการเงิน การเบิกจาย การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ของสวนราชการไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ
ทําใหการเบิกจายเงินมีความโปรงใส ตรวจสอบไดและเกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ รวมทั้งเสริมสรางสัมพันธภาพอันดีในระหวางผูเขาอบรม ตอบสนองกับการบริหารราชการแนวใหมที่มุงเนนการบริการ
การทํางานเปนทีมและยึดปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
กิจกรรม
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
1. จัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
บุคลากรมีความรู ประสบการณใหม ๆ สามารถ
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ วิธีการปฏิบัติ
เขารวมการอบรม
พัฒนาการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
การบริหารงานการเงิน การตรวจสอบภายใน
ของสวนราชการ และระบบพัสดุ สามารถนําไป
ปรับใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อพัฒนาทักษะดานการติดตอสื่อกสาร
การประสานงาน เสริมสรางความสัมพันธ
ระหวางกัน เปนการสรางเครือขายในการปฏิบัติงาน
3. เปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ขอเสนอแนะปญหา อุปสรรคตาง ๆ ในการปฎิบัติงาน

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

45,200

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
งบประมาณ
พ.ศ. 2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
/ / / / / / / / / / / /
งบดําเนินงาน
โดยการพัฒนาบุคลากร
11,200 คาตอบแทน
"โครงการอบรมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
- คาตอบแทนวิทยาการที่มีความเชี่ยวชาญ
ระเบียบเบิกจายเงิน"
จํานวน 2 คน X 7 ชั่วโมง X 800 บาท
เปนเงิน 11,200 บาท
24,000 คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน จํานวน 70 คน X 58
1มื้อ 59X 120 บ.เปนเงิน 8,400 บาท
- อาหารวางและเครื่องดื่มจํานวน70 คน
2 มื้อ x มื้อละ 40 บาทเปนเงิน 5,600 บาท
- คาใชจายอื่นที่เปนการจัดฝกอบรม 10,000 บาท
10,000 คาวัสดุ
- คาวัสดุในการอบรม 10,000 บาท
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8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 การบริหารจัดการ
งบดําเนินงาน
- งานบริหารงานบริหารงานบุคคล
เดือน
12
/ / / / / / / / / / / /
25,000 คาตอบแทน
- คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ
(ดูแลดานไฟฟาฯ) เปนเงิน 25,000 บาท

บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. งาน/โครงการ บริหารงานบุคคล
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
183,000 บาท รหัส
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3 - 1 - 0801 - 1 - 04
4. ผูรับผิดชอบ นางอารีย เสริมทรัพย
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
งานบริหารงานบุคคลเปนหนวยงานที่มีความรับผิดชอบสูงตอการเปนศูนยรวมการบริหารและการบริการดานงานบุคลากร ประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในดานงานบริหา
งานทะเบียนและประวัติ งานวินัย อุทธรณและรองทุกข งานนิติการ งานพัฒนาและฝกอบรม และงานธุรการและสวัสดิการ จึงจําเปนที่จะตองจัดหาวัสดุ อุปกรณ สํานักงานเครื่องมือเครื่องใชและครุภัณฑที่จําเ
ปฏิบัติงาน เพื่อใหงานประจําตามบทบาทหนาที่ของงานบริหารงานบุคคล เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
1. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑ เพื่อใหงาน - บริการบุคลากรของมหาวิทยาลัย
- คูมือของงานบริหารงานบุคคล
สามารถนําไปประกอบหลักฐานเพื่อชื้แจงตอ
ประจําตามบทบาทหนาที่ของงานบริหารงานบุคคล - จัดทําเอกสารตามบทบาทหนาที่งานบริหารงานบุค - วัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑ
ก.พ.ร. และ สมศ. ได
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
- การบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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วัตถุ
ประสงค
ขอที่

- งานประชุมคณะกรรมการบริหาร
งานบุคคล

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

183,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
115,000 คาวัสดุ
- วัสดุสํานักงานและเครื่องหมายเครื่องราชฯ
เปนเงิน 50,000 บาท
- วัสดุคอมพิวเตอร เปนเงิน 60,000 บาท
- คาจัดทําคูมืองานบริหารงานบุคคล 50 เลม
(50 เลม ๆ ละ 100 บาท) เปนเงิน 5,000 บาท
เดือน
12
/ / / / / / / / / / / /
งบดําเนินงาน
18,000 คาใชสอย
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (25 X 40 X 18)
เปนเงิน 18,000 บาท
25,000 คาครุภัณฑ
- เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา จํานวน 1 เครื่อง
เปนเงิน 25,000 บาท

443

ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ

3 - 1 - 0801 - 1 - 05

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 สภามหาวิทยาลัย
/ / / / / / / / / / / /
งบดําเนินงาน
36,000 คาตอบแทน
- คาที่ปรึกษา 3,000*12 36,000 บาท
108,000 คาใชสอย
- คาอาหารวาง 50*40*12 24,000 บาท
- คาอาหารกลางวันรับรองกรรมการ
50 คน*120 บาท*12 ครั้ง 72,000 บาท
- คาที่พัก 1 คน * 1,000 * 12 ครั้ง 12,000 บาท

บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. งาน/โครงการ บริหารงานประชุมสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสงเสริมกิจการฯ
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
602,800 บาท รหัส
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
4. ผูรับผิดชอบ นางกอบกาญจน ศิริธนาวงศ
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
ใชการเก็บเกณฑ สมศ และ กพร.
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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2

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

602,800

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
384,000 คาวัสดุ
- คาจางทําเอกสารรายงานการประชุม
50 เลม *150*12 ครั้ง 90,000 บาท
- วัสดุสํานักงาน 250,000 บาท
- คาจางทํารายงานประจําป100*200 20,000 บาท
- คาจางทําระเบียบ/ขอบังคับ
200*120 บาท 24,000 บาท
/ / / / / / / / / / / /
งบดําเนินงาน
36,000 คาใชสอย
- คาอาหารวาง20*40*15 ครั้ง 12,000 บาท
- คาอาหารกลางวัน20*100*12 24,000 บาท
38,800 คาวัสดุ
- คาจางทําเอกสารการประชุม
20*120*12 ครั้ง 28,800 บาท
- คาจางทําสรุปผลงานปละครั้ง
50 เลม * 200 10,000 บาท

445

บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. งาน/โครงการ บริหารงานประชาสัมพันธ
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
516,350 บาท รหัส
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3 - 1 - 0801 - 1 - 06
4. ผูรับผิดชอบ นายเสรี ถาวรเวช
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
เพื่อเปนการพัฒนางานในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพและไดรับการตอบสนองตอบุคคลภายในและภายนอกสถาบันเพื่อเปนการเสริมความรูและสาระทางวิชาการใหแกบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยเปนการบริการทางวิชาการแกบุคลากรและทองถิ่นในอีกชองทางหนึ่งเพื่อเปนการสรางความสัมพันธที่ดีตอกันอันจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานและการบริหารงานมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ
และกาวหนา
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อเปนการประชาสัมพันธขาวสารไปยัง
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
อยางกวางขวางและทั่วถึง
2. เพื่อเปนการสรางความสัมพันธที่ดีตอกันอัน
จะเปนประโยชนตการดําเนินงานและการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ใหมีประสิทธิภาพและกาวหนา

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม

446

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 จดหมายขาวดอนขังใหญ
ฉบับ
1,250
/ / / / / / / / / / / /
งบดําเนินงาน
438,750 คาวัสดุ
- คาพิมพจดหมายขาว สัปดาหละ 1,250 บ.
2 ถวายพระพร
ครั้ง
2
/
/
24,000 คาใชสอย
- คาลงหนังสือพิมพเพชรภูมิ,สาสนมวลชน ฯ
งบดําเนินงาน
3 วัสดุอุปกรณในการบริหารงาน
/ / / / / / / / / / / /
41,400 คาวัสดุ
ประชาสัมพันธ
- คากระดาษ A3 20 รีม จํานวน 3,600 บาท
- กระดาษ A4 50 รีม จํานวน 5,000 บาท
- หมึกปริ้นสี 4 ชุด จํานวน 4,800 บาท
- ลูกแม็กเย็บกระดาษ165 กลอง จํานวน 1,150 บาท
- แฟมใสเอกสาร 1 โหล จํานวน 2,100 บาท
- แผนซีดี 20 กลอง จํานวน 6,000 บาท
- แผนดีวีดี 15 กลอง จํานวน 6,750 บาท
- มวน DV 20 มวน จํานวน 3,600 บาท
- ถานกลอง 3 กอน จํานวน 8,400 บาท
งบลงทุน
12,200 คาครุภัณฑ
- เครื่องบันทึกขอมูล 1,000 GB 1 เครื่อง 5,500 บ.
- เครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิตอล 1 เครื่อง 6,700 บ.
516,350
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
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8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
รายละเอียดกิจกรรม
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 จัดทําคูมืองานธุรการ
เลม
50
/ /
งบดําเนินงาน
5,000 คาวัสดุ
- จัดทําคูมืองานบริหารทั่วไป 50 เลมๆละ 100 บ.

บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. งาน/โครงการ บริหารงานทั่วไป
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
200,450 บาท รหัส
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3 - 1 - 0801 1 - 07
4. ผูรับผิดชอบ นางสาวสีนวล ไทยานนท หัวหนางานบริหารทั่วไป กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
งานบริหารทั่วไปเปนหนวยงานที่มีความรับผิดชอบอยางสูงตอการเปนศุนยรวมการบริหารและการบริการ ประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในดานงานธุการ งานสารบรรณ
งานประชุมงานบริหารทั่วไป จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองจัดหาวัสดุ อุปกรณ สํานักงาน เครื่องมือเครื่องใชและครุภัณฑที่จําเปนเพื่อใหการทํางานประจําของงานบริหารทั่วไปมีประสิทธิภาพตามบทบาทและ
หนาที่
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อนําไปสนับสนุนการดําเนินงานของบุคลากร การอํานวยการภายในองคกรใหสามารถจัดทําเอกสารจํานวนคูมือของงานบริหารทั่วไป
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี สามารถนําไป
ภายในงานบริหารทั่วไปไดแกงานดานสารบรรณ ประกอบการดําเนินงานใหผูรับบริการทั้งภายในและ จํานวนคูมือสํานักงานอธิการบดี
ประกอบหลักฐานเพื่อชี้แจงตอ ก.พ.ร. สมศ.
งานดานประชุม งานดานบริการตางๆ
ภายนอกมหาวิทยาลัยตามพันธกิจของหนวยงาน รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ
และ กพอ.ได และสามารถนําไปใช
งานประกันคุณภาพภายใน
ประจําป 53 วัสดุอุปกรณสํานักงาน
ในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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รายงานประจําป

จัดทํารูปเลมรายงานการประเมินตนเอง

รวมเลมการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ

งานบริหารธุรการทั่วไป

3

4

5

รายละเอียดกิจกรรม

2

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

หลอด

เลม

เลม

เลม

6

20

20

20

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

19,190

134,760

12,000

1,600

2,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

งบดําเนินงาน
คาวัสดุ
- จัดทํารายงานประจําป 20 เลม ๆละ 100 บ.
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
- จัดทํารายงานการประเมินตนเอง20 เลม
เลมละ 80 บ.
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
- จัดทํารายงานคณะกรรมการมหาวิทยาลัย
ประจําป 20 เลม ๆละ 200 บ.
งบดําเนินงาน
คาวัสดุ
- คาหมึกถายเอกสาร 6 หลอดๆละ2,800 บาท
- คาหมึกเครื่องพิมพคอมพิวเตอร 10 กลองๆละ
2,600 บาท ,12 กลองๆละ 480 12 กลองๆละ 850
- คาหนังสือพิมพ 1,116 ฉบับๆละ 10 บาท,
372 ฉบับ ๆละ 40 บาท
- คาวัสดุงานบานงานครัวเพื่อรับรองบุคคลภายนอก
คาใชสอย
- คาอาหารวางการประชุมคณะกรรมการ
24 ครั้ง ๆ ละ 675

คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)

449

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)

200,450

- คากาแฟ+โอวัลติน 15 กลอง
งบลงทุน
25,900 คาครุภัณฑ
- เครื่องปริ๊นเตอร 1 เครื่อง

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
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8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
รายละเอียดกิจกรรม
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 คาตอบแทนกรรมการตรวจการจางและ
ครั้ง
36
/ / / / / / / / / / / /
งบดําเนินงาน
และคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ e-Auction
142,000 คาตอบแทน
- คาตอบแทน 7x24x350 58,800
- คาเบี้ยประชุม (7x12x1,000 84,000 บาท)

บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. งาน/โครงการ บริหารงานพัสดุ
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
206,420 บาท รหัส
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3 - 1 - 0801 - 1 - 08
4. ผูรับผิดชอบ นางภควัน จันทนเสวี นางสาวศิริ แฉงฉายา และนางสาวสายชล รอดพน
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
งานบริหารพัสดุอาคารสถานที่และสาธรณูปโภคเปนหนวยงานที่มีความรับผิดชอบอยางสูงตอการเปนศูนยรวมการบริหารและการบริการ ประสานงานกับหนวยงานภายในในดานการจัดซื้อจัดจาง
การซอมบํารุง การออกแบบ การกอสราง การปรับปรุงภูมิทัศน การบํารุงรักษารถยนต การใชพาหนะ และการบริการดานตางๆ ฯลฯ และภายนอกมหาวิทยาลัย จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองจัดหาวัสดุ อุปกรณ
สํานักงาน เครื่องมือ เครื่องใชและครุภัณฑที่จําเปน เพื่อใหการทํางานประจําของงานบริหารพัสดุอาคารสถานที่ และสาธารณูโภคมีประสิทธิภาพตามบทบาทและหนาที่
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อนําไปสนับสนุนการดําเนินงานของบุคลากร การอํานวยการภายในองคกรใหสามารถดําเนินการ 1 จํานวนครุภัณฑที่ไดรับ
สามารถนําไปปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมาก
ภายในงานบริหารพัสดุอาคารสถานที่และ
ใหผูรับบริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 2. บุคลากรมีวัสดุในการใชงานไดดี มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สาธารณูปโภค
ตามพันธกิจของหนวยงาน

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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วัตถุ
รายละเอียดกิจกรรม
ประสงค
ขอที่
2 คาวัสดุคอมพิวเตอร

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

206,420

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
กลอง
14
/ / / / / / / / / / / /
64,420 งบดําเนินงาน
คาวัสดุ
- คาหมึกเครื่องพิมพ HP LaserJet 1320 3 กลอง
(3x2800 8,400 บาท)
- คาหมึกเครื่องพิมพ HP LaserJet P1006 3 กลอง
(3x2,300 6,900 บาท)
- คาหมึกเครื่องพิมพ HP Color LeserJet2600N
2 ชุด (2x13,600 27,200 บาท)
- คาหมึกเครื่อง GFMIS 2 กลอง
(2x3,200 6,400 บาท)
- คาหมึกพิมพ HP Deskjet1280 2 กลอง
(2x5,200 10,400 บาท)
- คาหมึกเครื่องพิมพ HP Deskjet 1280 4 กลอง
(4x1,280 5,120 บาท)
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8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
ประสงค
ต.ค พ.ย ธ.ค
ขอที่
1 การฝกอบรมบุคลากรมหาวิทยาลัย
ครั้ง
1
/ / /
- วางแผนการดําเนินงาน
- ทําหนังสือเชิญวิทยากร
- ประชาสัมพันธ
- ดําเนินการอบรม

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
พ.ศ. 2553
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
/
งบดําเนินงาน
/ /
18,000 คาตอบแทน
/ / / / / /
- คาตอบแทนวิทยากร 18,000 บาท
/ /

บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. งาน/โครงการ อบรมบุคลากรดานจริยธรรมและคุณธรรม
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
92,500 บาท รหัส
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3 - 1 - 0801 - 2 - 09
4. ผูรับผิดชอบ นางอารีย เสริมทรัพย
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีขอบังคับวาดวย จรรยาบรรณของขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย จึงจัดใหความรูแกบุคลากร เพื่อยกระดับจิตใจและงานบริหารงานบุคคลจึงจัดอบรมธรรมะ
กับการทํางานขึ้น
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
1. เพื่อจัดอบรมใหบุคลากรมีความรูดานจริยธรรม - เชิญวิทยากรมาบรรยายใหความรูดานคุณธรรมให - ผลสําเร็จของการจัดอบรม
- บุคลากรมีความรู ความเขาใจ นําไปปรับใชในการ
2. เพื่อนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการ
กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน และในการดําเนินชีวิต
ปฏิบัติงาน

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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วัตถุ
ประสงค
ขอที่

รายละเอียดกิจกรรม

รวมทั้งสิ้น

92,500

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
59,500 คาใชสอย
- คาอาหารวาง 8,000 บาท
- คาของที่ระลึก 1,500 บาท
- คาอาหารกลางวัน 50,000 บาท
15,000 คาวัสดุ
คาวัสดุอุปกรณ 15,000 บาท
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บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. งาน/โครงการ ติดตั้งมิเตอรอาคารเพื่อมาตรการประหยัดพลังงาน
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
983,870 บาท รหัส
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3 - 1 - 0801 - 2 - 10
4. ผูรับผิดชอบ นายเทพฤทธิ์ นาคสวัสดิ์
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและสํานักงาน ก.พ.ร. ไดกําหนดตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการกําหนดมาตรการและดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานและปรับลดน้ําหนักตัวชี้วัด"รอยละของงบ
ที่สามารถประหยัดไดจากรอยละ 5 เหลือรอยละ 4" เพื่อใหการใชพลังงานลดลง และเพื่อใหบุคลากรในหนวยงานรวมแรงรวมใจกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เคยใชพลังงานสิ้นเปลือง จึงไดจัดทําโครงการติตดั้ง
เพื่อติดตาม และเปรียบเทียบแผนการประหยัดไฟฟาขึ้นในอาคารของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
1. เพื่อติดตั้งมอเตอรไฟฟาตามอาคารตางๆ
1. ติดตั้งมิเตอรไฟฟาตามอาคารตางๆของหนวยงาน 1. จํานวนมิเตอรที่ติดตั้ง
1. ทําใหทราบจํานวนหนวยการใชไฟฟา
ของมหาวิทยาลัย
2. หนวยงานที่รับผิดชอบอาคารทําสถิติตการใชไฟฟา2. ผลการใชไฟฟาเปรียบเทียบกับแผนการ
ของหนวยงาน
2. เพื่อแสดงผลการใชไฟฟาตามแผนประหยัด
3. เปรียบเทียบผลการใชไฟฟากับมาตรการประหยัด ลดพลังงาน
2. สามารถทราบผลการเปรียบเทียบ
พลังงาน
พลังงาน
3. แสดงผลการใชไฟฟาแตละหนวยงาน
กอนและหลังโครงการประหยัดพลังงาน
3. เพื่อติดตาม ตรวจสอบ เปรียบเทียบการใช
เพื่อวางมาตรการประหยัดพลังงานในครั้งตอไป
ไฟฟาของหนวยงานตางๆที่รับผิดชอบ

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 สํารวจและติดตั้งมิเตอรไฟฟาตามอาคารตา เครื่อง
/ /
งบดําเนินงาน
2 จดสถิติการใชไฟฟาแตละเดือนกอน
/
983,870 คาใชสอย
ดําเนินการมาตรการประหยัดไฟฟา
- อาคารสถาบันวิจัยฯ ขนาดมิเตอร 30 (100)
3 จดสถิติการใชไฟฟาแตละเดือนหลัง
/
kwh3 เฟส = 15,000 บาท
การดําเนินการมาตรการประหยัดไฟฟา
- อาคาร4 คณะวิทยาศาสตรขนาดมิเตอร
4 เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน
/
30(100)kwh 3 เฟส = 18,000 บาท
5 สรุปผลการดําเนินงาน
/
- อาคาร2คณะวิทยาการจัดการขนาดมิเตอร
6 ปรับปรุงแกไขมาตรการประหยัด
/
30(100) kwh 3 เฟส = 15,000 บาท
พลังงาน
- อาคาร 1 คณะมนุษยฯ ขนาดมิเตอร 30(100)
7 ประกาศใชมาตรการประหยัดให
/
kwh 3 เฟส = 18,000 บาท
แตละหนวยงาน
- อาคารองคการนักศึกษา ขนาดมิเตอร 15(45)
kwh 3 เฟส = 15,000 บาท
- อาคาร9 คณะครุศาสตร ขนาดมิเตอร 30(100)
kwh 3 เฟส = 15,000 บาท
- อาคารเทคโนกอสราง ขนาดมิเตอร 30(100)
เรโช kwh 3 เฟส = 18,000 บาท
- อาคาร16 เทคโนโลยีอุตฯ ขนาดมิเตอรCT
kwh 3 เฟส = 95,000 บาท
- อาคาร 5 เรียนรวม ขนาดมิเตอร 30(100) kwh
3 เฟส = 18,000 บาท
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วัตถุ
ประสงค
ขอที่

รายละเอียดกิจกรรม

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

- อาคารเทคโนเครื่องกล ขนาดมิเตอร30(100)
kwh 3 เฟส = 15,000 บาท
- อาคาร7A 7B ขนาดมิเตอร30(100) kwh
3 เฟส= 18,000 บาท
- อาคาร8 บัณฑิตวิทยาลัย ขนาดมิเตอร 30(100)
kwh 3 เฟส = 18,000 บาท
- อาคารศุนยวิทยาศาสตร ขนาดมิเตอร
CT เรโช 30/5 3 เฟส = 95,000 บาท
- อาคารเทคโนโลยีไฟฟา ขนาดมิเตอร
30(100) kwh 3 เฟส = 18,000 บาท
- อาคารคหกรรม ขนาดมิเตอร 30(100) kwh
3 เฟส = 18,000 บาท
- อาคารโรงอาหาร2ขนาดมิเตอร1.5 (45) kwh
3 เฟส = 7,000 บาท
- อาคาร 12 เรียนรวมขนาดมิเตอร 1.5(45)kwh
kwh 3 เฟส = 15,000 บาท
- อาคารนวเกษตร ขนาดมิเตอร 30(100) kwh
3 เฟส = 18,000 บาท
- หอพักหญิง 5 ขนาดมิเตอร 30(100) kwh
1 เฟส = 12,500 บาท

คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
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วัตถุ
ประสงค
ขอที่

รายละเอียดกิจกรรม

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

- อาคารโปรแกรมศิลปะ ขนาดมิเตอร 30(100)
kwh 1 เฟส = 12,500 บาท
- อาคารโปรแกรมดนตรี ขนาดมิเตอร 30(100)
kwh 1 เฟส = 12,500 บาท
- หอพักเรือนเพชร ขนาดมิเตอร 30(100)
kwh 1 เฟส = 12,500 บาท
- หอพักชายหนึ่ง ขนาดมิเตอร 30(100)
kwh 1 เฟส = 12,500 บาท
- อาคารชุด ขนาดมิเตอร 30(100)
kwh 1 เฟส = 12,500 บาท
- โรงสูบน้ําประปา ขนาดมิเตอร 30(100)
kwh 3 เฟส = 18,000 บาท
- อาคารโรงอาหารร1 ขนาดมิเตอร 30(100)
kwh 1 เฟส = 12,500 บาท
- อาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยขนาดมิเตอร
30(100) kwh 1 เฟส = 12,500 บาท
- อาคารสํานักวิทยบริการฯขนาดมิเตอรCT
เรโช 30/5 3 เฟส = 95,000 บาท
- หอพักหญิง1,2,3,4 ขนาดมิเตอร30(100),
30(100),30(100),15(45) kwh 1,1,1,3 เฟส
=12,500x3+15,000

คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
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วัตถุ
ประสงค
ขอที่

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

983,870

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
- อาคารศูนยคอมฯขนาดมิเตอรCT เรโช30/5
3 เฟส = 95,000 บาท
- อาคารวิทยาภิรมย CT เรโช30/5
3 เฟส = 95,000 บาท
- ภาษี 7% = 64,365

คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
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บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. งาน/โครงการ บริหารงานตรวจสอบภายใน
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
175,000 บาท รหัส
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
6 - 1 - 0801 - 1 - 11
4. ผูรับผิดชอบ หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
หนวยตรวจสอบภายใน เปนหนวยงานสนับสนุนในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและเครื่องมือของผูบริหารในการติดตามตรวจสอบ เพื่อสรางความมั่นใจในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
ใหมีการสรางระบบงานการบริหารงานโปรงใส และสงเสริมใหหนวยรับตรวจปรับปรุงการดําเนินงานใหมีระบบการ บริหารจัดการที่ดี และเพิ่มพูนคุณคาใหกับหนวยรับตรวจและมหาวิทยาลัย
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. งานบริหารตามพันธกิจของหนวยตรวจสอบภายใน 1. บริหารจัดการ
1. มีวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงานของสํานักงาน 1. หนวยตรวจสอบภายในดําเนินงานไดอยาง
2. งานพัฒนาบุคลากร
หนวยตรวจสอบภายใน
ตอเนื่องมีวัสดุอุปกรณเพียงพอตอการใชงาน
2. สนับสนุนคาสาธารณูปโภคในการประสานงาน 2. สํานักงานติดตอประสานงานกับหนวยงาน
กับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. มีการดําเนินงานตรวจสอบภายในทุกหนวยงาน 3. มีการนําผลตรวจสอบภายในไปใชปรับปรุง
ปละ 1 ครั้ง
การดําเนินงาน
4. มีการจัดประชุมสรางความเขาใจเรื่องการ
4. หนวยงานภายในสามารถดําเนินงานเรื่อง
บริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงไดอยางถูกตองและ
5. บุคลากรของหนวยตรวจสอบภายในไดเขารวม เปนไปในทิศทางเดียวกัน
อบรมประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน
5. บุคลากรมีความรูความเขาใจและได
ประสบการณใหม สามารถพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของตนเองได

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

175,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 การบริหารจัดการ
ป
1
/ / / / / / / / / / / /
งบดําเนินงาน
- งานบริการสํานักงาน
70,000 คาใชสอย
- งานพัฒนาบุคลากร
- คาซอมแซม/ บํารุงรักษาอุปกรณเครื่องใช
สํานักงาน เปนเงิน 10,000 บาท
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 60,000 บาท
60,000 คาวัสดุ
- คาวัสดุสํานักงานทั้งปเปนเงิน 40,000 บาท
- คาจัดทําเว็บไซด 20,000 บาท
45,000 คาครุภัณฑ
- คาเครื่องสแกนเนอร 20,000 บาท
- คาคอมพิวเตอรโนตบุค 25,000 บาท
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8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 ดําเนินงานสภาคณาจารยและขาราชการ
ป
1
/ / / / / / / / / / / /
งบดําเนินงาน
60,000 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากรสําหรับการประชุม
10,000 × 2 × 3 ครั้ง เปนเงิน 60,000 บาท

บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. งาน/โครงการ บริหารงานสภาคณาจารย
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
550,000 บาท รหัส
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
6 - 1 - 0801 - 1 - 12
4. ผูรับผิดชอบ ผูชวยศาสตราจารยปญญา ทองนิล
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
1. เพื่อบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อใหสามารถดําเนินการบรรลุตามวัตถุประสงคทุกๆ ดานของมหาวิทยาลัย
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
1. บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหมหาวิทยาลัย
1. มหาวิทยาลัยสามารถปฏิบัติตามพันธกิจไดอยาง 1. มหาวิทยาลัยเปนที่ยอมรับของสังคม
ดําเนินงานตามพันธกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
ราบรื่นและมีประสิทธิภาพตลอดปงบประมาณ 2. บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความเปนเลิศ
และประสิทธิผล
ในดานบริการและวิชาชีพ

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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2

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

งานพัฒนาบุคลากร

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

550,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
170,000 คาใชสอย
- คาอาหารวางสําหรับการจัดประชุมบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย เปนเงิน 60,000 บาท
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
สภาคณาจารยฯ จํานวน 25,000 บาท
- คาศึกษาดูงานสภาคณาจารยและขาราชการ
17 × 5,000 เปนเงิน 85,000 บาท
90,000 คาวัสดุ
- คาวัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท
- คาเอกสารในการจัดประชุม3ครั้งเปนเงิน
30,000 บาท
งบเงินอุดหนุน
230,000 เงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนสําหรับการเขาแขงขันกีฬา
คณาจารยและขาราชการทั่วประเทศ
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)

ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
สามารถนําไปประกอบหลักฐานเพื่อชื้แจงตอ
ก.พ.ร. และ สมศ. ได

6 - 1 - 0801 - 1 - 13

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
- คาตอบแทนการดําเนินงาน
50,000 คาใชสอย
- คาไปราชการ
40,000 คาวัสดุ
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง
100,000

บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. งาน/โครงการ บริหารและดําเนินงานโปงสลอด
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
100,000 บาท รหัส
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
งบเงินรายได
3. หนวยงาน
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.สมบูรณ ขจรเดชะศักดิ์
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
งานบริหารโปงสลอดที่มีความรับผิดชอบสูงตอการเปนศูนยรวมการบริหารและการบริการ
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
1. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑ เพื่อใหงาน - บริการบุคลากรของมหาวิทยาลัย
- การบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ประจําตามบทบาทหนาที่ของงานบริหารงานบุคคล - จัดทําเอกสารตามบทบาทหนาที่
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
งานบริหารงานบุคคล
8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
งบประมาณ
พ.ศ. 2553
ประสงค
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 การบริหารจัดการ
- งานดําเนินงานวิทยาเขตโปงสลอด
ป
1
/ / / / / / / / / / / /
10,000

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. งาน/โครงการ อบรมการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายใน
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
45,000 บาท รหัส
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
6 - 1 - 0801 - 2 - 14
4. ผูรับผิดชอบ หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
เพื่อใหมีระบบการควบคุมภายใน ในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี มีมาตรฐานตามเกณฑของ คตง. สมศ. ก.พ.ร.
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
1. งานพัฒนาบุคลากร
1. บุคลากรของมหาวิทยาลัย ไดเขารวมอบรม
บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรูและความเขาใจ
ในการปฏิบัติงานหลักสูตร “การบริหารความเสี่ยง
ในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและระบบ
และการควบคุมภายใน”
ควบคุมภายในสงรายงานไดทันตามที่ สตง.กําหนด
8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
พ.ศ.2553
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ.2552
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
งบดําเนินงาน
1 งานพัฒนาบุคลากร
ครั้ง
1
/
10,800 คาตอบแทน
โครงการอบรม “การบริหารความเสี่ยง
- คาตอบแทนวิทยาการ จํานวน 10,800 บาท
และการควบคุมภายใน”
18,400 คาใชสอย
- คาอาหารกลางวันและอาหารวาง
15,800 คาวัสดุ
- คาเอกสารในการจัดอบรม จํานวน 15,800 บ.
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
45,000

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. งาน/โครงการ อบรมเทคนิคการวิเคราะหขอมูลเพื่อการนําเสนออยางมีประสิทธิภาพ
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
95,000 บาท รหัส
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
6 - 1 - 0801 - 2 - 15
4. ผูรับผิดชอบ หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
ดวยศักยภาพของบุคคลมีองคประกอบที่สําคัญ คือ การคิดวิเคราะหและการแสดงออกในทางปฏิบัติ ซึ่งทั้ง 2 ประการมีสมองและความสามารถของมนุษยเปนกลไกที่สําคัญที่สุด ถาองคกรใดมีบุคคล
ที่มีการคิดวิเคราะหที่สรางสรรคและสามารถแสดงออกดวยการนําเสนอความคิด การเสนอโครงการ และขอมูลตางๆ เพื่อใหกลุมเปาหมายไดทราบและพิจารณาตัดสินใจตอขอเสนอนั้นๆไดตามเปาหมาย
นําไปสูการตัดสินใจและการปฏิบัติไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และทันเหตุการณ
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
โครงการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อ
1. งานพัฒนาบุคลากร
1. บุคลากรของมหาวิทยาลัย ไดเขารวมอบรม
บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรูและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ไดประสบการณใหม สามารถพัฒนาการ
“เทคนิคการวิเคราะหขอมูลเพื่อการนําเสนออยางมี
ปฏิบัติงานและการนําเสนองานของตนเองได
ประสิทธิภาพ”

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

95,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
พ.ศ.2553
งบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ.2552
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 งาน
ครั้ง
1
/
งบดําเนินงาน
โครงการอบรม “เทคนิคการวิเคราะหขอมูล
50,000 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ
เพื่อการนําเสนออยางมีประสิทธิภาพ”
20,400 คาใชสอย
- คาอาหารกลางวันและอาหารวาง 40 คน ๆ ละ
170 บาท 3 วัน เปนเงิน 20,400 บาท
24,600 คาวัสดุ
- คาเอกสารในการจัดอบรม 24,600 บาท

467

บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. งาน/โครงการ อบรมความรูกฏหมายปกครอง
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
21,800 บาท รหัส
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
6 - 1 - 0801 - 2 - 16
4. ผูรับผิดชอบ นางสาวอรทัย ชูเจริญ
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
ปจจุบันกฏหมายปกครองไดเขามามีบทบาทตอการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีประกอบกับบุคลากรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฏหมายปกครองยังไมถูกตอง งานนิติการ
จึงเห็นสมควรจัดอบรมโครงการความรูกฏหมายปกครองขึ้น เพื่อเพิ่มความเขาใจใหกับบุคลกรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อเพิ่มความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฏหมาย
1. กําหนดวันจัดอบรม
1.บุคลากรไดรับความรูเกี่ยวกับกฏหมาย
1.บุคลากรมหาวิทยาลัย
ปกครองใหกับบุคลากร
2. เชิญวิทยาผูมีความรูความเฉี่ยวชาญ
2.ปกครองไดอยางถูกตอง
2.ไดผานการอบรมหลักสูตรกฏหมายปกครอง
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ทางดานกฏหมายปกครองมาบรรยาย
3.บุคลากรสามารถนําความรูไปปรับใชกับการ
3. เพื่อลดปญหาในการปฏิบัติงาน
3.จัดอบรมและทําการประเมินความรูความเขาใจ ปฏิบัติงาน
8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
พ.ศ.2553
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ.2552
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 เพิ่มความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฏหมาย
/ / / / / / / / /
งบดําเนินงาน
ปกครองใหกับบุคลากร
21,800 คาใชสอย
2 เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
/ / / / / / / / /
- เดินทางติดตอสถานที่จัดประชุมและสงจดหมาย
3 ลดปญหาในการปฏิบัติงาน
/ / / / / / / / /
- คาเชาโรงแรมเพชรน้ําหนึ่ง
- คาเชาหองจัดอบรมวิทยาภิรมย
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
21,800

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม

468

บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. งาน/โครงการ งานเกษียณอายุราชการ
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
200,000 บาท รหัส
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
6 - 1 - 0801 - 2 - 17
4. ผูรับผิดชอบ นางสมพร พิริยะสุขถาวร นางอารีย เสริมทรัพย นางสาวสีนวล ไทยานนท
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีประเพณีและวัฒนธรรมของงอคกรที่ดีงาม สืบทอดตอกันมาอยางยาวนานที่ควรสืบสานตอไป เปนประจําทุกปอยางตอเนื่องคืองานแสดงมุทิตาจิตแกบุคลากร
มหาวิทยาลัยที่เพื่อแสดงออกถึงความเคารพรักและความมีน้ําใจอันดีงาม ซึ่งในป 2553 จะมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษียณอายุราชการเชนปกอน จึงเห็นสมควรมีโครงการจัดงานเกษียณอายุราชการ
สืบตอไปเชนเดิม
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
มีการจัดงานเกษียณประจําปที่มีผูมารวมงาน
1. เพื่อจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจําป 2553
1.จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจําป 2553
1. ผูเกษียณอายุราชการมารวมงานมากที่สุด
2. เพื่อเปนการแสดงออกถึงความเคารพและ
2. มีผูมารวมงานจํานวนไมนอยกวา 450 คน
ไมนอยกวา 450 คน
และความผูกพันของบุคลากรในมหาวิทยาลัย

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

200,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
พ.ศ.2553
งบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ.2552
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 จัดงานเกษียณอายุราชการประจําป 2553
ครั้ง
1
งบดําเนินงาน
/ /
146,000 คาใชสอย
- คาของที่ระลึก 15x 1,500 = 22,500 บาท
- คาใชจายในการจัดการแสดง 10,000 บาท
- คาใชจายในการจัดเวที 10,000 บาท
- คาใชจายในการติดตั้งเครื่องเสียง 10,000 บาท
- คาอาหารเลี้ยงรับรอง 80,000 บาท
- คาของที่ระลึกของผูเกษียณอายุราชการ
54,000 คาวัสดุ
- คาจัดทําหนังสือมุทิตาจิต 500 เลมๆละ 100
- คาวัสดุอุปกรณในการจัดงาน 4,000 บาท

470

บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. งาน/โครงการ พัฒนาเว็บไซตของสํานักงานอธิการบดี
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
30,000 บาท รหัส
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
6 - 1 - 0801 - 2 - 18
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.ชํานาญ งามสมบัติ นางสมพร พิริยะสุขถาวร
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
ปจจุบันเว็บไซตของสํานักงานอธิการบดี ยังไมตอบสนองการใชงานและบริการ ในการบันทึกและสืบคนขอมูล จึงมีความจําเปนตองตองพัฒนาเว็บไซตของสํานักงานอธิการบดีใหบันทึก
เผยแพร และสืบคนขอมูล ขาวสาร ระเบียบและขอบังคับ ไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อพัฒนา Website ของสํานักงานอธิการบดี
1. พัฒนา Website ของสํานักงานอธิการบดี ตามรูปแ1. Website สํานักงานอธิการบดี 1 ระบบ
ทําใหสํานักงานอธิการบดีมี Website ที่มีขอมูล
ใหทันสมัย
ที่กําหนด
2. บุคลากรภายใน และบุคคลภายนอก ไดรับขอมูล พรอมใหบุคลากรภายใน และบุคคลภายนอกได
2. เพื่อเผยแพรขอมูล ขาวสาร ระเบียบ และขอบังคับ 2. Upload ขอมูลของสํานักงานอธิการบดีใหเปนปจจุ ขาวสาร ระเบียบ และขอบังคับ ที่เปนปจจุบัน
สืบคนขอมูลตาง ๆ ไดถูกตอง และรวดเร็ว
3. เพื่อรับฟงความคิดเห็นของบุคคลทั้งภายในภายนอก
8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
พ.ศ.2553
งบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ.2552
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 Upload ขอมูลของหนวยงานภายใน
เดือน
10
/ / / / / / / / / /
งบดําเนินงาน
สํานักงานอธิการบดี
10,000 คาใชสอย
2 พัฒนาเว็บไซตของสํานักงานอธิการบดี
ระบบ
1
/ / /
- คาจาง Upload ขอมูล 10,000 บาท
20,000 คาวัสดุ
- คาจางพัฒนาเว็บไซต 1 ระบบ 20,000 บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
30,000

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม

471

บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. งาน/โครงการ สรางสถานที่จอดรถยนต รถจักรยานยนตและรถจักรยาน
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
400,000 บาท รหัส
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
6 - 1 - 0801 - 2 - 19
4. ผูรับผิดชอบ นางภควัน จันทนเสวี นายเทพฤทธิ์ นาคสวัสดิ์ และนางสาวสายชล รอดพน
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
ปจจุบันบุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และบุคลากรภายนอก มีรถยนต รถจักรยานยนต และรถจักรยาน เปนพาหนะในการเดินทางมาปฏิบัติงานและศึกษาเลาเรียนมากขึ้นตามลําดับ แตสถานที่
สําหรับจอดรถที่จัดไวใหสวนมากเปนลานจอดรถกลางแจงซึ่งมีแสงแดดรอนมาก ทําใหเจาของยานพาหนะไมนิยมนํารถไปจอดบริเวณดังกลาว จึงเห็นสมควรจัดสรางที่จอดรถที่มีหลังคาบริเวณดานขางอาคาร
ศูนยภาษาและคอมพิวเตอรเพื่อเปนที่จอดรถของบุคลากร นักศึกษาและบุคคลภายนอกตอไป
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
1. ไดสถานที่จอดรถ จํานวน 2 หลัง
1. เพื่อจัดสรางสถานที่จอดรถยนต รถจักรยานยนต 1. ออกแบบ และจัดสรางที่จอดรถ
บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก
2. ไดสถานที่จอดรถยนต จํานวน 10 คัน
และรถจักรยาน สําหรับบุคลากร นักศึกษา และทั่วไป 2. กําหนดสถานที่จอดรถแตละประเภท
มีสถานที่จอดรถเหมาะสมเพียงพอ
3. ไดสถานที่จอดรถจักยานยนต จํานวน 40 คัน และมหาวิทยาลัยมีความเปนระเบียบเรียบรอย
2. เพื่อใหเกิดความเรียบรอยเปนระเบียบ
4. ไดสถานที่จอดรถจักรยาน จํานวน 20 คัน
สวยงาม
8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
พ.ศ.2553
งบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ.2552
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 ออกแบบสถานที่จอดรถแบบมีหลังคา
หลัง
2
/ /
400,000 งบลงทุน
2 กําหนดสถานที่จอดรถแตละประเภท
/
คาที่ดินสิ่งกอสราง
3 ดําเนินการจัดจางตามระเบียบ ฯ
/
- กอสรางสถานที่จอดรถ 400,000 บาท
4 กอสรางสถานที่จอดรถแลวเสร็จตามแบบ
/ /
400,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. งาน/โครงการ กิจกรรม Big cleaning Day
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
50,000 บาท รหัส
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
6 - 1 - 0801 - 2 - 20
4. ผูรับผิดชอบ นางสมพร พิริยะสุขถาวร นางสาวสีนวล ไทยานนท และนางภควัน จันทนเสวี
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6.หลักการเหตุผล
กิจกรรม 5 ส เปนปจจัยพื้นฐานการบริหารคุณภาพที่จะชวยสรางสภาพแวดลอม ที่ดีในที่ทํางาน เพื่อใหเกิดบรรยากาศที่นาทํางานเกิดความสะอาดเรียบรอยถูกสุขลักษณะลดความสูญเปลาที่กอ
ใหเกิดตนทุนที่ ไมจําเปนและชวยสรางทัศนคติที่ดีของพนักงานตอองคการ จึงเห็นสมควรที่จะรวมมือรวมใจ ของนักศึกษาและบุคลากรทุกฝายของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาสํานักงานและอาคารสถานที่
ของมหาวิทยาลัยใหสะอาด รมรื่น นาอยู นาดู นาเรียนและนาทํางาน ดวยความสุขรวมกัน
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อเปนการสรางความสามัคคีของบุคลากร
1. จัดกิจกรรม Big cleaning Day เพื่อสรางบรรยากาศ1. มีบุคลากรของทุกหนวยงานและนักศึกษาไมนอย 1. มหาวิทยาลัยมีความสะอาด บรรยากาศ
ในหนวยงานและนักศึกษาและทําความสะอาด
ในการทํางาน
กวา 500 คน รวมใจกันพัฒนาสถานที่ทํางาน
การทํางานดีขึ้น
สถานที่ทํางานและอาคารสถานที่ใหนาอยู
2. กิจกรรม 5 ส ไปเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
และอาคารสถานที่
2. บุคลากรและนักศึกษาแสดงออกถึงความ
2สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากร
2. สถานที่ทํางาน อาคารสถานที่ สะอาด
สามัคคีและมีบรรยากาศการทํางานที่ดีรวมกัน
ของมหาวิทยาลัย มีความเขาใจและนําหลักการ
ถูกสุขลักษณะ
ทํากิจกรรม 5ส ไปปฏิบัติอยางจริงจัง
และตอเนื่องเสมือนเปนภารกิจประจํา

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ.2552
รายละเอียดกิจกรรม
ประสงค
ต.ค พ.ย ธ.ค
ขอที่
1 ประกาศเปนนโยบายของมหาวิทยาลัย
ครั้ง
1
/ / /
2 จัดประชาสัมพันธเบื้องตน
ฉบับ
50
3 ตั้งคณะกรรมการ 5 ส
ครั้ง
1
4 ประชาสัมพันธและรณรงค
ฉบับ
50
5 แบงพื้นที่รับผิดชอบและทําผังพื้นที่
ครั้ง
1
6 ถายรูป/สไลด กอนทํากิจกรรม
ภาพ
30
7 จัดกิจกรรม Big cleaning Day
ครั้ง
1
8 ดําเนินการตามแผน ตรวจ/ติดตาม
ครั้ง
2
/ประเมินผล
9 ถายรูป/สไลด หลังทํากิจกรรม
ภาพ
30
10 รายงานผลการดําเนินการ
ครั้ง
1
11 วัดและประเมินผลการทํากิจกรรม 5 ส
ครั้ง
1
/
/
/
/

/

/

/

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

/

/

/
/

/
/

/
/

/

คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)

50,000

งบดําเนินงาน
35,000 คาใชสอย
- คาอาหารกลางวันผูเขารวมโครงการ 25,000บาท
- คาอุปกรณในการดําเนินงาน 10,000 บาท
15,000 คาวัสดุ
- คาจัดทําปายประชาสัมพันธ 5,000 บาท
- คาอุปกรณวัสดุตางๆ 10,000 บาท

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
พ.ศ.2553
งบประมาณ
ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
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บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. งาน/โครงการ ปรับปรุงระบบสายไฟฟาแรงต่ํา บริเวณหอหนาพักหญิง
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
267,310 บาท รหัส
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
6 - 1 - 0801 - 2 - 21
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.ชํานาญ งามสมบัติ นายเทพฤทธิ์ นาคสวัสดิ์
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
การจายไฟฟาไปยังอาคารหอพัก และที่อยูอาศัย สิ่งสําคัญยิ่งคือ ความปลอดภัย แตสภาพปจจุบันสายไฟฟาแรงต่ําไมอยูในสภาพที่เหมาะสมตอการใชงานหยอนยาน ไมเรียบรอย มีโอกาสเกิดอันตราย
ไดทุกเวลา ดวยเหตุนี้จึงเห็นสมควรปรับปรุงระบบสายไฟแรงต่ําบริเวณหนาหอพักหญิง โดยเปลี่ยนสายไฟ และจัดใหอยูในระดับที่ปลอดภัย เพื่อลดการสูญเสียพลังงานอีกดวย
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อเปลี่ยนสายไฟฟาแรงต่ํา
1. เพื่อเปลี่ยนสายไฟฟาใหม
1. ไดสายไฟฟาใหม และพาดสายในระดับที่
1. ไดสายไฟฟาใหมและอยูในระดับที่เหมาะสม
2. เพื่อพาดสายไฟฟาใหมใหอยูในระดับ
2. พาดสายไฟฟาใหอยูในระดับที่เหมาะสมและ
เหมาะสมและปลอดภัย
และปลอดภัย
ที่เหมาะสมและปลอดภัย
ปลอดภัย
2. จัดระเบียบสายพวงอื่นๆใหเรียบรอย
2. สายไฟสายไฟและอุปกรณตางๆติดตั้ง
3. เพื่อจัดระเบียบสายโทรศัพทและอื่นๆ
3. จัดระเบียบสายโทรศัพทและสายอื่นๆ
ดวยความเรียบรอยและปลอดภัย
ใหเรียบรอย

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ.2552
ประสงค
ต.ค พ.ย ธ.ค
ขอที่
1 สํารวจและดําเนินการพาดสายไฟฟา
ระบบ
1
/
ใหมใหอยูในระดับที่เหมาะสมและ
ปลอดภัย
2 ติดตอประสานงานเพื่อจัดระเบียบ
ระบบ
1
/
สายโทรศัพทละสายอื่นๆ

267,310

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
พ.ศ.2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
/
งบดําเนินงาน
267,310 คาใชสอย
- เสาคอร. ขนาด 9 เมตร 5 ตน = 35,000 บาท
/
- สายอลูมิเนียมขนาด 95 ตมม. 2080 ม.
= 112,320 บาท
- แช็ค 4นิ้วพรอมลูกรอก15 ชุด = 13,500 บาท
- อุปกรณประกอบงานปรับปรุงยาย
มิเตอรบานพักเชนสายเมน = 34,000 บาท
- คาแรงดําเนินการ 55,000 บาท
- คาภาษี 7% = 17,487 บาท

กองนโยบายและแผน
๑,๕๔๓,๔๐๐ บาท
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บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. งาน/โครงการ พัฒนาการบริหารงานนโยบายและยุทธศาสตร
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
513,400 บาท รหัส
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1 - 1 - 0803 - 1 - 01
4. ผูรับผิดชอบ นายนเรนทร อมรจุติ
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด 30 กันยายน 2553
6. หลักการเหตุผล
งานนโยบายและยุทธศาสตร เปนงานที่สําคัญในการกําหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ดําเนินงานดานนโยบายและแผนตองมีความพรอมและทันเหตุการณ ทั้งดานการติดตาม
ผลการดําเนินงาน ดานขอมูลสานสนเทศ ตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการวางแผนและการกํากับใหเปนไปตามแผนตอไป
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อพัฒนางานดานนโยบายและยุทธศาสตร
กิจกรรมสนับสนุน :
ใหสามารถกําหนดทิศทางและ
สนับสนุนการพัฒนาการบริหารงานนโยบายและยุทธศาสตร
การกํากับติดตามการดําเนินงานตาม
กิจกรรมยอย :
แผนอยางมีประสิทธิภาพ
1. จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป
1. จํานวนแผนที่ไดรับการจัดทําและทบทวน
1. ระดับความสําเร็จการดําเนินงานตาม
2. จัดทํารายงานประจําป
2. จํานวนรายงานผลการติดตามการดําเนินตามแผน นโยบายแผละแผน
3. จัดทําสารสนเทศประจําป
4. ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานของ
สวนราชการในมหาวิทยาลัย
5. ประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร
และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เชน แผนพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาสาขาวิชาสูสากล แผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพฯลฯ
6. จัดทําและรายงานผลดําเนินงานตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ

รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
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8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 1. จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป
แผน
1
/ /
50,000 งบดําเนินงาน
คาใชสอย
- คาเบี้ยเลี้ยงที่พักและพาหนะ 8 คน ๆ ละ 2ครั้ง
ครั้งละ 1,000 บาท เปนเงิน 16,000 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุสํานักงาน 14,000 บาท
- คาวัสดุคอมพิวเตอร 20,000 บาท
1 2. จัดทํารายงานประจําป
เลม
500
/ /
100,000 งบดําเนินงาน
คาวัสดุ
- คาจางพิมพเอกสารรายงานประจําป
จํานวน 500 เลม ๆ ละ 200 บาท
เปนเงิน 100,000 บาท
1 3. จัดทําสารสนเทศประจําป
เลม
500
/ /
60,000 งบดําเนินงาน
คาวัสดุ
- คาจางพิมพเอกสารรายงานประจําป
จํานวน 500 เลม ๆ ละ 120 บาท
เปนเงิน 60,000 บาท
1 4. ติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน
ครั้ง/เลม
4/200
/
/
/
/
20,000 งบดําเนินงาน
ของสวนราชการในมหาวิทยาลัย
คาวัสดุ
- คาวัสดุสํานักงาน 10,000 บาท
- คาวัสดุคอมพิวเตอร 10,000 บาท
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1

6. จัดทําและรายงานผลดําเนินงาน
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

วัตถุ
รายละเอียดกิจกรรม
ประสงค
ขอที่
1 5. ประชุมปฏิบัติการทบทวน
แผนยุทธศาสตรและแผนอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ เชน แผนพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาสาขาวิชาสูสากล แผน
เพิ่มประสิทธิภาพ ฯลฯ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

513,400

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ครั้ง
4
/ / / /
193,400 งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 4 ครั้ง ๆ ละ 7 ชั่วโมง
ชั่วโมงละ 1200 บาท เปนเงิน 33,600 บาท
คาใชสอย
- คาใชจายในการจัดประชุมสัมนา
4 ครั้ง ๆ ละ 30,000 บาท
เปนเงิน 120,000 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุสํานักงาน 19,800 บาท
- คาวัสดุคอมพิวเตอร 10,000 บาท
- คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000 บาท
ครั้ง
3
/
/
/
90,000 งบดําเนินงาน
คาใชสอย
- คาเบี้ยเลี้ยงที่พักและพาหนะ 8 คน ๆ ละ 1ครั้ง
ครั้งละ 1,000 บาท เปนเงิน 8,000 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุสํานักงาน 42,000 บาท
- คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร 20,000 บาท
- คาวัสดุคอมพิวเตอร 20,000 บาท
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บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. งาน/โครงการ คาใชจายในการดําเนินงานนโยบายและแผน
งบประมาณแผนดิน 650,000 บาท รหัส
2 - 1 - 0803 - 1 - 02
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
บาท รหัส
4. ผูรับผิดชอบ นายนเรนทร อมรจุติ
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด 30 กันยายน 2553
6. หลักการเหตุผล
งานนโยบายและยุทธศาสตร เปนงานที่สําคัญในการกําหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ดําเนินงานดานนโยบายและแผนตองมีความพรอมและทันเหตุการณ ทั้งดานการติดตาม
ผลการดําเนินงาน ดานขอมูลสานสนเทศ ตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการวางแผนและการกํากับใหเปนไปตามแผนตอไป
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อพัฒนางานดานนโยบายและยุทธศาสตร
กิจกรรมสนับสนุน :
ใหสามารถกําหนดทิศทางและ
สนับสนุนการดําเนินงานนโยบายและแผน
การกํากับติดตามการดําเนินงานตาม
กิจกรรมยอย :
แผนอยางมีประสิทธิภาพ
1. พัฒนางานบริหารงบประมาณ(แผนดิน)
1. จํานวนแผนที่ไดรับการจัดทําและทบทวน
1. ระดับความสําเร็จการดําเนินงานตาม
2. จัดทําคําขอตั้งงบประมาณ
2. จํานวนรายงานผลการติดตามการดําเนินตามแผน นโยบายแผละแผน
3. ติดตามประเมินการใชงบประมาณ

รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

650,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1. พัฒนางานบริหารงบประมาณ(แผนดิน)
650,000 งบรายจายอื่น
- จัดทําคําขอตั้งงบประมาณ
คาตอบแทน
- ติดตามประเมินการใชงบประมาณ
- คาอาหารทําการนอกเวลา 72,000 บาท
- คาตอบแทนนักศึกษาชวยงาน 1คนๆละ150บาท
เวลา 200 วัน เปนเงิน 30,000 บาท
คาใชสอย
- คาเบี้ยเลี้ยงที่พักและพาหนะ70,000บาท
- คาใชจายในการจัดประชุม 100,000 บาท
- คาเชารถ 15,000 บาท
- คาจางพิมพเอกสาร 10,000 บาท
- คาซอมบํารุงครุภัณฑ65,000บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุสํานักงาน158,000บาท
- คาวัสดุคอมพิวเตอร100,000บาท
- คาวัสดุงานบานงานครัว30,000บาท
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วิจัย
1. แผนงาน
ผลผลิต ผลงานการวิจัยและสรางองคความรู
2. งาน/โครงการ พัฒนางานวิจัยสถาบัน
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
90,000 บาท รหัส
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1 - 4 - 0803 - 1 - 03
4. ผูรับผิดชอบ นางอาณา เข็มสีดา
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด 30 กันยายน 2553
6. หลักการเหตุผล
ในปจจุบันงานวิจัยสถาบันนับวามีความสําคัญตอการตัดสินใจในเชิงนโยบาย และเปนเอกสารสําคัญสําหรับประกอบการประเมินการปฏิบัติราชการประจําป การประเมินคุณภาพภายในและ
การประเมินคุณภาพภายนอก กองนโยบายและแผนในฐานะที่รับผิดชอบงานวิจัยสถาบันจึงจัดใหมีการวิจันในเรื่องที่มีความจําเปนตองใชอขอมูลประกอบกิจกรรมที่กลาวขางตน
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อติดตามภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
กิจกรรมสนับสนุน :
2. เพื่อสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
สนับสนุนการทําวิจัยและบริหารทั่วไป
3. เพื่อสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา
กิจกรรมยอย :
ตอการการบริการของมหาวิทยาลัย
1. ติดตามภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
1. จํานวนผลงานวิจัยสถาบัน
1. การนําผลงานวิจัยสถาบันไปใชประโยชน
4. เพื่อวิเคราะหภาระงานสอนของอาจารย
2. สํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
3. สํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการ
บริการของหมาวิทยาลัย
4. วิเคราะหภาระงานสอนของอาจารย

รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
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8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
ประสงค
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 1. ติดตามภาวะการมีงานทํา
เรื่อง/เลม
1/100
/ / / / / /
30,000 งบเงินอุดหนุน
ของบัณฑิต
เงินอุดหนุน
- อุดหนุนคาใชจายในการติดตาม
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 1 เรื่อง
เปนเงิน 30,000 บาท
2 2. สํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
/ / /
20,000 งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
- อุดหนุนคาใชจายในการสํารวจความ
พึงพอใจของผูใชบัณฑิตบัณฑิต 1 เรื่อง
เปนเงิน 20,000 บาท
3 3. สํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา
/ / /
20,000 งบเงินอุดหนุน
ที่มีตอการบริการของมหาวิทยาลัย
เงินอุดหนุน
- อุดหนุนคาใชจายในการสํารวจความ
พึงพอใจของนักศึกษาตอบริการของ
มหาวิทยาลัย1 เรื่อง เปนเงิน 20,000 บาท
4 4. วิเคราะหภาระงานสอนของอาจารย
/ / /
20,000 งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
- อุดหนุนคาใชจายในการวิเคราะหภาระงาน
สอนของอาจารยมรภ. เพชรบุรี
1 เรื่อง เปนเงิน 20,000 บาท
90,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
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บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. งาน/โครงการ การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
290,000 บาท รหัส
งานวิเทศสัมพันธ กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1 - 1 - 0803 - 1 - 04
4. ผูรับผิดชอบ นางสาวสุรภา พูลเพิ่ม
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด 30 กันยายน 2553
6. หลักการเหตุผล
ในปจจุบันการดําเนินงานดานความสัมพันธกับตางประเทศในสถานศึกษา เปนสิ่งสําคัญมากในโลกการศึกษาที่มีการแขงขันสูง การสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางสถาบันกับสถาบัน
ทั้งในและตางประเทศจึงเปนเรื่องจําเปนที่จะตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อสงเสริมความสัมพันธระหวางสถาบันกับ
กิจกรรมหลัก :
สถาบันทั้งในและตางประเทศ
เสริมสรางความสัมพันธกับตางประเทศ
2. เพื่อดําเนินการดานนิติกรรมและติดตอหนวย
กิจกรรมยอย :
ราชการที่เกี่ยวของใหแกบุคลากรชาวตางชาติ
1. สงเสริมความสัมพันธกับตางประเทศ
1. จํานวนนักศึกษาและอาจารยชาวตางประเทศ 1. นักศึกษาตางชาติสามารถออกไปประกอบ
3. เพื่อใหขอมูลในดานตางๆ เชน ทุนการศึกษา
2. ดําเนินการดานนิติกรรมและประสานงานกับ
อาชีพได
MOU, VISAS การจองตั๋วเครื่องบินแกนักศึกษา
หนวยราชการที่เกี่ยวของ
และอาจารยท้งั ในและตางประเทศ
3. ใหขอมูลดานตางประเทศแกนักศึกษาและ
อาจารยตางชาติและบุคลากร

รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
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1

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

4. คาจางทําของที่ระลึกใชสําหรับแจก
แขกชาวตางประเทศ

3. คาเลี้ยงรับรองแขกชาวตางประเทศ

2. คาธรรมเนียมวีซาและใบอนุญาต
ทํางานของอาจารยชาวตางประเทศ

1. คาจางเชารถไปรับ-สงและพานักศึกษา
จีนไปตอวีซา

รายละเอียดกิจกรรม

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ครั้ง
10
/ / /
/ / /
75,000 งบดําเนินการ
คาใชสอย
- คาจางเชารถตู 5 ครั้งๆละ 3,000 บาท เปนเงิน
15,000 บาท
- คาเชารถบัส 5 ครั้งๆละ 12,000 บาท เปนเงิน
60,000 บาท
ครั้ง
7
/
/
/ / /
35,000 งบดําเนินการ
คาใชสอย
- คาตอวีซาและใบอนุญาตทํางาน 7 ครั้งๆละ
5,000 บาท เปนเงิน 35,000 บาท
ครั้ง
10
/
/
/
/
/
/
120,000 งบดําเนินการ
คาใชสอย
- คาเลี้ยงรับรองแขกชาวตางประเทศ 12 ครั้งๆละ
10,000 บาท เปนเงิน 120,000 บาท
ชิ้น
100
/
30,000 งบดําเนินการ
คาวัสดุ
- คาจางทําของที่ระลึก 100 ชิ้นๆละ 300 บาท
เปนเงิน 30,000 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
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วัตถุ
ประสงค
ขอที่

7. คาเครื่องบันทึกเสียง

6. คากลองดิจิตอล

5. คาเบี้ยเลี้ยงไปราชการ

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

290,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ครั้ง
40
/ / / / / / / / / / / /
12,600 งบดําเนินการ
คาใชสอย
- คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่และพนักงานขับรถ
ไปราชการ 30 ครั้งๆละ 420 บาท
เปนงิน 12,600 บาท
กลอง
1
/
15,000 งบดําเนินการ
คาครุภัณฑ
- ซื้อกลองดิจิตอล 1 กลองๆละ 15,000 บาท
เปนเงิน 15,000 บาท
เครื่อง
1
/
2,400 งบดําเนินการ
คาวัสดุ
- ซื้อเครื่องบันทึกเสียง 1 เครื่องๆละ 2,400 บาท
เปนเงิน 2,400 บาท

กองพัฒนานักศึกษา
๔,๙๕๘,๔๐๐ บาท
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บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. งาน/โครงการ บริหารงานทั่วไป
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
548,650 บาท รหัส
กองพัฒนานักศึกษา
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1 - 1 - 0804 - 1 - 01
4. ผูรับผิดชอบ นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด 30 กันยายน 2553
6. หลักการเหตุผล
เพื่อใหการดําเนินงานสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการใหบริการนักศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองจัดหาวัสดุ อุปกรณ เครื่องใชสํานักงาน ตลอดจนการซอมบํารุงครุภัณฑเพื่อการ
เตรียมความพรอมสําหรับใหบริการแกนักศึกษาในปการศึกษา 2553
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อการติดตดประสานงานดานกิจการนักศึกษา กิจกรรมหลัก
กับหนวยงานตาง ๆ
บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. เพื่อบริการจัดประชุมใหกับกรรมการและนักศึกษา กิจกรรมรอง
3. เพื่อเตรียมความพรอมในการซอมบํารุงครุภัณฑ
สงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
4. เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวก กิจกรรมสนับสนุน
เครื่องใชสํานักงาน
บริหารงานทั่วไป
5. เพื่อจัดทําสื่อประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ
1. จัดหาวัสดุสํานักงาน
1. จํานวนรายการวัสดุ อุปกรณ เครื่องใชสํานักงาน 1. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอการ
2. จัดประชุมคณะกรรมการชุดตาง ๆ
ใหบริการ
3. ซอมบํารุงครุภัณฑ
4. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ
5. ประสานงานดานกิจการนักศึกษากับหนวย
งานภายนอก

รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
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8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 1. ประสานงานการดําเนินงานกับ
เดือน
12
/ / / / / / / / / / / /
100,000 งบดําเนินงาน
หนวยงานภายนอก
คาใชสอย
- คาที่พัก เบี้ยเลี้ยงไปราชการ
(จํานวน 50 ครั้ง ๆ ละ 2,000 บาท)
เปนเงิน 100,000 บาท
2 2. จัดประชุมคณะกรรมการชุดตางๆ
/ / / / / / / / / / / /
20,000 งบดําเนินงาน
คาใชสอย
- คาอาหารวาง (80 คนๆ ละ 10 มื้อ ๆ ละ 25 บาท )
เปนเงิน 20,000 บาท
3 3. ซอมบํารุงครุภัณฑ
/ / / / / / / / / / / /
50,000 งบดําเนินงาน
คาใชสอย
- คาซอมบํารุงครุภัณฑ (25 รายๆ ละ 2,000 บาท)
เปนเงิน 50,000 บาท
4 4. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ
/ / / / / / / / / / / /
333,650 งบดําเนินงาน
คาวัสดุ
- วัสดุสํานักงาน (200รายการๆละ 500 บาท)
- วัสดุคอมพิวเตอร (100 รายการๆละ1000บาท)
- วัสดุงานบานงานครัว(400 รายการๆละ200บาท)
- วัสดุเชื้อเพลิง 50,000 บาท
- หนังสือพิมพ (365 ฉบับ ๆ ละ 10 บาท)
เปนเงิน 333,650 บาท
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วัตถุ
รายละเอียดกิจกรรม
ประสงค
ขอที่
5 5. จัดจางทําปายประชาสัมพันธ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

548,650

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
/ / / / / / / / / / / /
45,000 งบดําเนินงาน
คาวัสดุ
- ปายขนาด 3x5.5ม. (20 ปายๆละ 1000 บาท)
- ปายขนาด 5.5x10 ม.(10 ปายๆละ 2500 บาท)
เปนเงิน 45,000 บาท
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บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. งาน/โครงการ บริการอนามัยและการปฐมพยาบาลเบื้องตน
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
195,000 บาท รหัส
กองพัฒนานักศึกษา
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1 - 1 - 0804 - 2 - 02
4. ผูรับผิดชอบ นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด 30 กันยายน 2553
6. หลักการเหตุผล
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายรณรงคใหคนไทยมีสุขภาพดีทั่วหนา เพื่อเปนการสนองนโยบายดังกลาว กองพัฒนานักศึกษาจึงจัดบริการใหกับนักศึกษาในดานเวชภัณฑ และการปฐมพยาบาลเบื้องตน
เพื่อเปนสวัสดิการใหความชวยเหลือดานสุขภาพแกนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษาใชชีวิตระหวางเรียนไดอยางมีความสุข
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อใหบริการดานเวชภัณฑสามัญประจําบาน
กิจกรรมหลัก
แกนักศึกษา
บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. เพื่อใหบริการปฐมพยาบาลเบื้องตนเมื่อนักศึกษา กิจกรรมรอง
เจ็บปวย
สงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
3. เพื่ออํานวยความสะดวกและเปนสวัสดิการในการ กิจกรรมสนับสนุน
นําสงเขารับการรักษาพยาบาล เมื่อนักศึกษามี
บริการอนามัยและการปฐมพยาบาลเบื้องตน
อาการเจ็บปวยรุนแรง
1. จัดหาเวชภัณฑ
1. ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใหบริการ 1. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมีสุขภาพดี
2. บริการปฐมพยาบาลเบื้องตน
ดานอนามัยและการปฐมพยาบาล
3.ใหความชวยเหลือนําสงเขารับการรักษา
พยาบาล โรงพยาบาลพระจอมเกลา เมื่อมีอาการ
เจ็บปวยรุนแรง

รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

195,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1,2 1. จัดหาเวชภัณฑ
รายการ
900
/ / / / / / / / / / / /
120,000 งบดําเนินงาน
และบริการปฐมพยาบาลเบื้องตน
คาวัสดุ
- คาเวชภัณฑ (800รายการๆละ 150 บาท)
เปนเงิน 120,000 บาท
3 3. ใหความชวยเหลือนําสงเขารับการ
คน
500
/ / / / / / / / / / / /
75,000 งบรายจายอื่น
รักษาพยาบาลเมื่อมีอาการรุนแรง
คารายจายอื่น
- คารักษาพยาบาบ (500 คน ๆละ 150 บาท)
เปนเงิน 75,000 บาท
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บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. งาน/โครงการ บริหารจัดการหอพักนักศึกษา
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
564,750 บาท รหัส
กองพัฒนานักศึกษา
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1 - 1 - 0804 - 2 - 03
4. ผูรับผิดชอบ นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด 30 กันยายน 2553
6. หลักการเหตุผล
นักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปนนักศึกษาที่มีความรูความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขอนามัยที่ดีโดยไดรับการสงเสริมโดยมีหอพักนักศึกษาเปนสถานที่เรียนรู
ในการใชชีวิตอยูรวมกัน และในการทํากิจกรรมรวมกัน
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อใหนักศึกษาหอพักมีความรูสึกอบอุน และ
กิจกรรมหลัก
อยูในกฎระเบียบ เชื่อฟงอาจารยประจําหอพัก
บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. เพื่อใหนักศึกษาหอพักมีความเปนอยูที่ดี
กิจกรรมรอง
3. เพื่อมีวัสดุ อุปกรณ หอพัก ใหบริการแกนักศึกษา
สงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
กิจกรรมสนับสนุน
บริหารจัดการหอพักนักศึกษา
1. ตอบแทนอาจารย เจาหนาที่ ดูแลหอพัก 1. ความพึงพอใจของนักศึกษาหอพักตอการ
1. นักศึกษาหอพักจํานวน 525 คน มีความเปนอยู
2. จัดสภาพแวดลอมหอพักใหหนาอยู
ใหบริการ
และคุณภาพชีวิตที่ดี

รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
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8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
คน
9
/ / / / / / / / / / / /
72,000 งบดําเนินงาน
1 1. ตอบแทนอาจารย เจาหนาที่ประจํา
หอพักและดูแลนักศึกษาจีน
คาตอบแทน
- คาตอบแทนอาจารยประจําหอพัก ( 6 คนๆละ
2 ภาคเรียน ๆ ละ 1500 บาท)
- คาตอบแทนอาจารยเจาหนาที่ดูแลนักศึกษาจีน
(3 คนๆ ละ 12 เดือนๆ ละ 1500 บาท)
เปนเงิน 72,000 บาท
2 2. กําจัดและดูดสิ่งปฏิกูล
ครั้ง
10
/ / / / / / / / / /
20,000 งบดําเนินงาน
คาใชสอย
- จางดูดสิ่งปฏิกูล (10 ครั้ง ๆ ละ 2000 บาท)
เปนเงิน 20,000 บาท
3 3. ซอมบํารุงวัสดุอุปกรณหอพัก
รายการ
400
/ / / / / / / / / / / /
100,000 งบดําเนินงาน
คาใชสอย
- คาซอมบํารุงอุปกรณหอพัก (400 รายการ ๆ ละ
250 บาท) เปนเงิน 20,000 บาท
3 4. จัดหาหนังพิมพเสริมความรู
ฉบับ
365
/ / / / / / / / / / / /
25,550 งบดําเนินงาน
คาวัสดุ
- คาหนังสือพิมพ (7หอ ๆละ365 ฉบับๆละ 10บาท)
เปนเงิน 25,550 บาท
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3

6. จัดหาจานดาวเทียม

วัตถุ
รายละเอียดกิจกรรม
ประสงค
ขอที่
3 5. จัดหาวัสดุและบริการน้ําดื่ม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

564,750

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
หอ
7
/ / / / / / / / / / / /
322,700 งบดําเนินงาน
คาวัสดุ
- คาวัสดุงานบานงานครัว (7 หอๆละ42,500 บาท)
- คาน้ําดื่ม (7 หอ ๆละ 12 เดือนๆละ 300 บาท)
เปนเงิน 322,700 บาท
จาน
5
/
24,500 งบลงทุน
คาครุภัณฑ
- จานดาวเทียม (5 จาน ๆละ 4900 บาท)
เปนเงิน 24,500 บาท
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บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. งาน/โครงการ พัฒนางานกองทุน กยศ.
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
151,750 บาท รหัส
กองพัฒนานักศึกษา
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1 - 1 - 0804 - 2 - 04
4. ผูรับผิดชอบ นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด 30 กันยายน 2553
6. หลักการเหตุผล
ดวยสภาพเศรษฐกิจตกต่ํา คาครองชีพสูงขึ้น เปนผลใหผูปกครองและนักศึกษาสวนมากประสบปญหาดานคาครองชีพ การใหบริการของกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปนสวนหนึ่ง
ที่จะชวยใหนักศึกษาสามารถเรียนจนสําเร็จการศึกษา นําความรูที่ไดรับไปพัฒนาประเทศชาติได เพื่อใหการใหบริการของกองทุน กยศ. เปนไปอยงมีประสิทธิภาพ สามารถใหบริการกับนักศึกษาของ
กองทุนฯ ไดอยางทั่วถึงและรวดเร็ว แมนยําในการใหบริการ จึงไดจัดทําโครงการพัฒนางานกองทุน กยศ.เพื่อการศึกษา
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับกองทุน กยศ.
กิจกรรมหลัก
ใหกับผูปกครอง และนักศึกษา กยศ.
บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. เพื่อบริการขอมูล คําปรึกษา แกนักศึกษา กยศ.
กิจกรรมรอง
3. เพื่อการบันทึกิจกรรมของนักศึกษา กยศ.เปน
สงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ไปดวยความถูกตอง
กิจกรรมสนับสนุน
4. เพื่อการคํานวณจํานวนเงินที่นักศึกษา กยศ.
1. พัฒนางาน กองทุน กยศ.
1. ความพึงพอใจของนักศึกษา กยศ. ในการให 1. จํานวนนักศึกษา กยศ. ที่สําเร็จการศึกษา
กูยืมมีความถูกตอง รวดเร็ว และแมนยํา
บริการของกองพัฒนานักศึกษา
5. เพื่อการจัดเก็บขอมูลเอกสารอยางเปนระบบ
2. เอกสารขอมูลถูกสงไปยังสํานักงาน กยศ.
สะดวกตอการคนหา

รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
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8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
5 1. งานบริหารกองทุนเงินใหกูยืม
คน
4
/ / / / / / / / / / /
18,000 งบดําเนินงาน
เพื่อการศึกษา
คาตอบแทน
- คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ (จํานวน 4
คน ๆ ละ 25 วันๆละ3 ชม. ๆละ 60 บาท)
เปนเงิน 18,000 บาท
1 2. จัดประชุมผูปกครอง และนักศึกษา
คน
10,000 / / / / / / / / / / / /
15,000 งบดําเนินงาน
กองทุน กยศ.
คาใชสอย
- คาอาหารวางจัดประชุมผูปกครองและนักศึกษา
กยศ. (1000 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆละ 15 บาท)
เปนเงิน 15,000 บาท
1 3. เผยแพรขอมูลขาวสาร กองทุน กยศ.
อัน
40
/ / / / / / / / / / / /
48,750 งบดําเนินงาน
คาวัสดุ
- คาปายประชาสัมพันธ (ขนาด1.5x3.5ม. 7 ผืน
ผืนละ 1,250 บาท)
- คาปายสําหรับมือ Logo กยศ. (ขนาดใหญ 40 อัน
อันละ 150 บาท)
- ปายประชาสัมพันธ ROLL UP Stand (2 ชุดๆละ
7,000 บาท)
- แฟมแขวน (1000 แฟม ๆ ละ 20 บาท)
เปนเงิน 48,750 บาท
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วัตถุ
รายละเอียดกิจกรรม
ประสงค
ขอที่
3,4,5 4. บันทึกจัดเก็บขอมูลประวัติ และ
การทํากิจกรรมของนักศึกษา กยศ.
ตั้งแตป 2549 ถึงปจจุบัน

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

151,750

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
คน
6,000
/ / / / / / / / / / / /
70,000 งบลงทุน
คาครุภัณฑ
- เครื่องอาน Barcode (2 เครื่อง ๆละ 6000 บาท)
- ตูเก็บเอกสารแบบ 2 ประตู (4 ตู ๆละ 3000 บาท)
- ตูเก็บเอกสารแบบ 4 ลิ้นชัก (6 ตูๆละ 3000 บาท)
- เครื่องคอมพิวเตอร Notebook 1 เครื่องๆ ละ
28000 บาท (Ram 2048 MB 320 GM
HDD14.0' NVIDIA Geforce)
เปนเงิน 70,000 บาท
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บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. งาน/โครงการ จัดหางานระหวางเรียนและตลาดแรงงาน
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
20,000 บาท รหัส
กองพัฒนานักศึกษา
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1 - 1 - 0804 - 2 - 05
4. ผูรับผิดชอบ นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด 30 กันยายน 2553
6. หลักการเหตุผล
เพื่อเปนการชวยเหลือนักศึกษาที่ประสบปญหาทางเศรษฐกิจ รวมถึงนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพยในการศึกษาเลาเรียนใหมีงานทําระหวางเรียน อันจะชวยสงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
ใหดีข้นึ อีกทั้งยังไดประสบการณในการทํางาน สามารถทํางานได และมีงานทําในอนาคต รวมทั้งเปนการเชื่อมประสานหวางผูประกอบการที่ตองการ บุคลากรเขาทํางาน กับผูตองการหางานทํา ไดมี
โอกาสไดสมัครงาน และคัดเลือกบคุลากรไปทํางานตามความตองการของผูประกอบการ และผูสมัครงาน
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อเปนศูนยกลางการประสานงานระหวาง
กิจกรรมหลัก
ผูประกอบการ และ ผูสมัครงาน ไดพบกันและ
บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ทํากิจกรรมรับสมัคร คัดเลือกบุคคลไปทํางาน
กิจกรรมรอง
สงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
กิจกรรมสนับสนุน
1. จัดตลาดนัดอาชีพ
1. จํานวนผูประกอบการและผูที่มาสมัครงาน
1. จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาไดงานทํา

รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

20,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 จัดตลาดนัดอาชีพ
คน
1,500
/ / /
1,750 งบดําเนินงาน
คาใชสอย
- คาเชาเต็นท (5 หลัง ๆ ละ 350 บาท)
เปนเงิน 1,750 บาท
18,250 งบดําเนินงาน
คาวัสดุ
- คาวัสดุสํานักงาน 18,250 บาท
เปนเงิน 18,250 บาท
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บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. งาน/โครงการ เขารวมการแขงขันกีฬา พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 32
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
922,700 บาท รหัส
กองพัฒนานักศึกษา
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1 - 1 - 0804 - 2 - 06
4. ผูรับผิดชอบ นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด 30 กันยายน 2553
6. หลักการเหตุผล
การเขารวมการแขงขันกีฬา พ.จ.น.ก. เปนกิจกรรมที่เปนประเพณีสืบทอดมายาวนาน ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาคตะวันตก ประกอบดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อใหเกิดความสามัคคีรักใครกลมเกลียวระหวางนักศึกษาทั้ง 4 มหาวิทยาลัย กองพัฒนา
นักศึกษาจึงจัดทําโครงการเขารวมการแขงขันกีฬา พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 32 ขึ้น เพื่อสนับสนุนความเปนเครือขายของกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏตะวันตกตอไป
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อสงเสริมใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวาง
กิจกรรมหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาคตะวันตก
บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2 เพื่อสงเสริมใหนักศกึษาไดออกกําลังกาย
กิจกรรมรอง
ใชเวลาวางใหเปนประโยชน
1. สงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
1. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมการแขงขันและ
1. จํานวนรางวัลที่นักกีฬาไดรับจากการแขงขัน
3. เพื่อฝกการมีน้ําใจนักกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัย
รวมเปนกองเชียร
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8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1-3 1. รวมการแขงขันกีฬา พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 32
822,700 งบดําเนินงาน
1.1 สงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
คน
180
/
คาตอบแทน
1.2. สงกองเกียรรวมกิจกรรมการแขงขัน
คน
170
/
- คาตอบแทนผูฝกสอนกีฬา (38คนๆละ 12 วัน
1.3. สงการแสดงศิลปวัฒนธรรมโชว
คน
30
/
วันละ 150) เปนเงิน 68,400 บาท
1.4. ออกรานโชวสินคาผลงานนักศกึษา
คน
20
/
คาใชสอย
- คาเบี้ยเลี้ยไปราชการ (70 คนๆ ละ 210 บาท)
- คาที่พัก 20 คนๆ ละ 3 คืน ๆ ละ 300 บาท
- คาเบี้ยเก็บตัวฝกซอม 180 คน ๆละ 12 วัน
วันละ 80 )
- คาเชาวิทยุสื่อสาร ( 10 ตัว ๆละ 200)
- คาเชาชุดลีดเดอร (10 ชุด ๆละ 1000)
- คาเชาชุดการแสดงศิลปวัฒนธรรม (2 ชุด
ชุดละ 2500)
- คาเชาชุดแตงหนาทําผมการประกวด
ดาวเดือน (2 คน ๆ ละ 3000 บาท)
- คาเชาชุดการแสดง วันรับธงเปนเจาภาพป53
- คาเชารถบัส (2 วันๆละ 4 คันๆ ละ 12000บาท)
- คาอาหารนักกีฬาและกองเชียนร (350คน ๆละ
4 วันๆ ละ 100 บาท) เปนเงิน 474,500 บาท
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วัตถุ
ประสงค
ขอที่

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)

922,700

คาวัสดุ
- คาเสื้อกีฬาผูฝกสอน ( 70 ตัว ๆละ 250 บาท)
- คาเสื้อกองเชียร ( 170 ตัว ๆละ 200 บาท บาท)
คาเสื้อกีฬาสําหรับผูบริหาร คณาจารย
( 100 ตัว ๆละ 200 บาท)
- คาวัสดุจัดขบวนพาเหรด
- คาอุปกรณเชียร
- คาวัสดุกีฬา
- คาน้ําดื่ม น้ําแข็ง
- คาชุดนักกีฬา ( 180 ชุด ๆละ 450 บาท)
เปนเงิน 279,800 บาท
100,000 งบรายจายอื่น
คารายจายอื่น
- เงินลงขัน เปนเงิน 100,000 บาท
เปนเงิน 100,000 บาท

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
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บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. งาน/โครงการ รณรงคการแตงกายเครื่องแบบนักศึกษา
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
50,000 บาท รหัส
กองพัฒนานักศึกษา
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1 - 1 - 0804 - 2 - 07
4. ผูรับผิดชอบ นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด 30 กันยายน 2553
6. หลักการเหตุผล
ดวยสถานการณปจจุบันนักศึกษาไดรับอิทธิพลจากกระแสแฟชั่นวัยรุนตางชาติ ที่นิยมใสเสื้อผาสั้น รัดรูป หรือปลอยชายเสื้อ ซึ่งเปนคานิยมที่ไมเหมาะสมกับการเปนนักศึกษา
ผูซึ่งเปนปญญาชนและเปนอนาคตของชาติ จากปญหาดังกลาวกองพัฒนานักศึกษาจึงไดกําหนดดําเนินโครงการรณรงคการแตงกายเครื่องแบบนักศึกษาขึ้น เพื่อกลอมเกลาใหนักศึกษา
แตงกายถูกระเบียบเพื่อเกียรติและศักดิ์ของตนเองและของมหาวิทยาลัย
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อใหนักศึกษาเกิดจิตสํานึกผดุงไวซึ่งเกียรติและ กิจกรรมหลัก
ศักดิ์ศรีของความเปนปญญาชน
บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. เพื่อใหนักศึกษามีวินัยในตนเอง และปฏิบัติ
กิจกรรมรอง
ตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
1. สงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
1. จํานวนนักศึกษาที่แตงกายถูกระเบียบ
1. นักศึกษามีภาพลักษณที่ดีในสายตาของสังคม
3. เพื่อการมีภาพลักษณที่ดีของนักศึกษาและ
มหาวิทยาลัย
4. เพื่อความปลอดภัยจากมิฉาชีพในสังคม

รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

50,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1-4 1. รณรงคการแตงกายเครื่องแบบนักศึกษา
คน
1000
/ / / /
/ / / /
30,000 งบดําเนินงาน
1.1 จัดทําปายรณรงค
รายการ
10
คาวัสดุ
- วัสดุโฆษณษเผยแพร (10 รายการ ๆละ 3000)
เปนเงิน 30,000 บาท
1.2 บันทึกประวัตินักศึกษาที่กระทําผิด
เครื่อง
1
20,000 งบลงทุน
ในระบบคอมพิวเตอร
คาครุภัณฑ
- เครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่อง ๆ ละ 20,000 บาท
(CPU Core 2 Duo E7400 2.8MHz FSB1066MHz
RAM 2 GB Hard Drive SATA-II 320 GB
VGA Intel GMA 3100 Onboard
CD-ROM DVD RW 22x LCD 17" Wide Screen
เปนเงิน 20,000 บาท
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บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. งาน/โครงการ เชิดชูเกียรตินักศึกษาดีเดน
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
40,000 บาท รหัส
กองพัฒนานักศึกษา
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1 - 1 - 0804 - 2 - 08
4. ผูรับผิดชอบ นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด 30 กันยายน 2553
6. หลักการเหตุผล
ดวยศักยภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สามารถสรางชื่อเสียงในการประกวด แขงขัน กิจกรรมตาง ๆ ทั้งดานทักษะวิชาการ ทักษะกีฬา และทักษะอื่น ๆ ใหกับมหาวิทยาลัย
เปนประจําทุกปอันเปนความภาคภูมิใจอยางยิ่งของมหาวิทยาลัย เพื่อเปนการขอบคุณและสรางขวัญและกําลังใจ รวมทั้งเพื่อเปนแบบอยางแกนักศึกษารุนตอๆ ไป กองพัฒนานักศึกษาจึงจัดทํา
โครงการเชิดชูเกียรตินักศึกษาดีเดนประจําป 2552 เพื่อมอบโลเกียรติยศแกนักศึกษาที่สรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย เพื่อความภาคภูมิใจของนักศึกษา และเปนแบบอยางแกสังคมตอไป
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อเชิดชูเกียรตินักศึกษา / ศิษยเกาที่ไดรับรางวัล กิจกรรมหลัก
ทั้งระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ
บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. เพื่อเปนแบบอยางแตนักศึกษารุนตอๆ ไป
กิจกรรมรอง
3. เพื่อเปนการแสดงความยินดี และความภาคภูมิใจ
1. สงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
1. จํานวนนักศึกษา / ศิษยเกาที่ไดรับประกาศเกียติ 1. นักศึกษามีความภาคภูมิใจในตนเอง และ
ที่มีตอศิษยปจจุบัน และศิษยเกา
คุณยกยองในดานวิชาการหรือดานอื่นที่เกี่ยวของ ภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย
คุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ

รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

40,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1-3 1. เชิดชูเกียรตินักศึกษาดีเดน
/
14,500 งบดําเนินงาน
1.1 จัดทําหนังสือเกียรติยศแหงความ
คน
80
คาใชสอย
ภาคภูมิใจ
- คาอาหาร (80 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 60 บาท)
1.2 พิธีมอบโลเกียรติยศแตนักศึกษาและ
อัน
20
- คาอาหารวาง (80 คนๆ ละ1 มื้อๆละ 15 บาท)
ศิษยเกาดีเดน
- คาเชาวงดนตรี (1วงๆละ 7000 บาท)
1.3 พิธีมอบเกียรติบัตรแตสภานักศึกษา
แผน
100
- จางตกแตงสถานที่ เปนเงิน 14,500 บาท
องคการนักศึกษา สโมสารนักศึกษา
25,500 คาวัสดุ
ประธานชมรม
- โลเกียรติยศ (20 โลๆละ 800 บาท)
1.4 พิธีมอบโลนักกิจกรรมดีเดน ป2552
ตัว
3
- จางทําหนังสือเกียรติยศแหงความภาคภูมิใจ
(100 เลม ๆ ละ 50 บาท)
- เสื้อสารมารถ (3 ตัว ๆ ละ 1500 บาท )
เปนเงิน 25,500 บาท
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บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. งาน/โครงการ สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนานักศึกษา
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
585,270 บาท รหัส
กองพัฒนานักศึกษา
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1 - 1 - 0804 - 2 - 09
112,550 บาท รหัส
4. ผูรับผิดชอบ นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ
3 - 1 - 0804 - 2 - 14
34,600 บาท รหัส
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด 30 กันยายน 2553
6 - 1 - 0804 - 2 - 15
6. หลักการเหตุผล
ภายใตยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพรชรบุรีในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และกลยุทธในการสนับสนุนใหกิจการนักศึกษาเปนศูนยกิจกรรมนักศึกษา และตัวบงชี้ของ สกอ.
ที่กําหนดใหมหาวิทยาลัยตองมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาในกิจกรรม 6 ประเภท ดังนี้ กิจกรรมวิชาการ/วิชาชีพ กิจกรรมนันทนการ กิจกรรมกีฬาและสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชนหรือสิ่งแวดลอม กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมสรางเสริมคุณธรรมจริยธรรม กองพัฒนานักศึกษจึงไดกําหนดโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนา
นักศึกษาโดยกิจกรรมดังกลาวประกอบดวยกิจกรรมยอย ๆ จํานวน 49 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมประเภทวิชาการ/วิชาชีพ
1. อบรมทักษะคอมพิวเตอรเบื้องตน
2. อบรมทักษะการใชชีวิต
3. อบรมการปองกันแกไขปญหายาเสพติด
4. อบรมวันใสหวงใยสุขภาพ
5. อบรมภาษาจีนเบื้องตน
6. อบรมการเสริมสรางอาชีพ
7. ศึกษาดูงานพัฒนาความรูและเสริมสรางประสบการณ
8. อบรมผูนํานักศึกษา
9. อบรมการเขียนแผนและโครงการ
10. อบรม แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
11. อบรมวัยใสหางไกลเอดส
12. อบรมการขับขี่ปลอดภัย
กิจกรรมประเภทนันทนการ
1. ประกวด Star Of PBRU
2. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
3. ประกวดคํากลอนวันแม / วันพอ
4. กิจกรรมรณรงคสงเสริมประชาธิปไตย
5. ทัศนองคศึกษาองคการนักศึกษา
6. ประกวดรักไทยใจลูกทุงมุงสูฝน
7. วันชาวหอ
8. ประกวดวงดนตรี
9. ประกวด Star Of China
10. เปดโลกกิจกรรม
11. รักนี้คุมได
12. คนดี คนเกง กยศ.
กิจกรรมประเภทกีฬา และสุขภาพ
1. แอรโรบิคเพื่อสุขภาพ
2. การแขงขันกีฬาหอพัก
3. การแขงขันกีฬาสีนักศึกษาจีน

รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
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7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
1. เพื่อเสริมสรางใหนักศึกษามีคุณภาพเปนบัณฑิต
ที่พึงประสงค
2. เพื่อใหนักศึกษามีความรู ทักษะ สามารถนํา
ไปประยุกตใชในการดํารงชีวิตได
3. เพื่อใหนักศึกษามีทักษะในการบริหารจัดการมี
ความเปนผูนํา กลาคิด กลาแสดงออกอยาง
สรางสรรค
4. เพื่อใหนักศึกษามีทักษะในการคิด สามารถ
แกไขปญหาได มีปฏิพานไหวพริบ ใฝรู
5. เพื่อใหนักศึกษามีพลานามัยที่สมบูรณแข็งแรง
ใชชีวิตระหวางเรียนอยางมีความสุข

1. รอยละของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ/กิจกรรม 1. นักศึกษาสําเร็จการศึกษาเปนบัณฑิตที่มีภาพ
พัฒนานักศึกษาตอจํานวนนักศึกษา
2. จํานวนนักศึกษาที่ไดรับประกาศเกียติคุณยกยอง
ในดานวิชาการหรือดานอื่นที่เกี่ยวของกับคุณภาพ
บัณฑิต

ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ

3. อบรมวิถีพุทธธรรม

2. ตักบาตรวันสถาปนา "ราชภัฏ"

ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต

3. พิธีไหวครู
6. พิธีราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคล
9. ทําบุญหอพัก
12. กฐินสามัคคี

2. สืบสานประเพณีไหวพระจันทร
5. หลอเทียน ฉลองเทียน และแหเทียนพรรษา
8. พิธีวางพานพุมดอกไม วันพระจอมเกลา
11. สืบสานประเพณีพระนครคีรีศรีเมืองเพชร

กิจกรรม

3. คายเรียนรูคุณธรรมนําชีวิตพอเพียง
6. เขารวมกิจกรรมกับหนวยงานของจังหวัดเพชรบุรี

2. บริจาคโลหิต
5. อาสาสงเคราะหคนชรา

กิจกรรมหลัก
บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
กิจกรรมรอง
1. สงเสริมกิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมประเภทบําเพ็ญประโยชน รักษาสิ่งแวดลอม
1. ปลูกปาชวยโลก
4. องคการนักศึกษาอาสาชวยนอง
7. อาสาสัญจร
กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
1. สืบสานประเพณีลอยกระทง
4. พิธีบายศรีสูขวัญนองใหม
7. พิธีวางพวงมาลา วันปยะมหาราช
10. สืบสานประเพณีรดน้ําดําหัว สงกรานตมหามงคล
กิจกรรมสรางเสริมคุณธรรมจริยธรรม
1. อบรมคุณธรรมกับการดําเนินชีวิต
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กิจกรรม

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
ประสงค
ต.ค พ.ย ธ.ค
ขอที่
1-10 1. สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อการ
พัฒนานักศึกษา
1.1 จัดกิจกรรมดานวิชาการ/วิชาชีพ
คน
3000
/ / /
จํานวน 12 กิจกรรม
1.2 จัดกิจกรรมดานนันทนการ
คน
3000
/ / /
จํานวน 12 กิจกรรม
1.3 จัดกิจกรรมดานกีฬและาสุขภาพ
คน
1000
/ / /
จํานวน 3 กิจกรรม

วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
6. เพื่อใหนักศึกษามีทักษะสัมพันธสามารถทํางาน
รวมกับผูอื่น อดทน สูงาน และปรับตัวใชชิวิตใน
สังคมไดอยางปกติสุข
7. เพื่อใหนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมในจิตใจ
พึ่งตนเอง และภาคภูมิใจในความเปนไทย
8. เพื่อใหนักศึกษามีบุคลิภาพที่ดี กระตื้อรือรนใน
ปฏิบัติงาน มีทักษะการวิเคราะหและการสื่อสาร
9. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาเรียนรูระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประ มุข
10. เพื่อใหนักศึกษามีจิตอาสาชวยเหลือผูอื่น

ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
พ.ศ. 2553
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
732,420 งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
/ / / / / / / /
- คาตอบแทนวิทยากร (12 คน ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ
600 บาท) เปนเงิน 43,200 บาท (1)
/ / / / / / / /
คาใชสอย
- คาอาหารในการจัดกิจกรรม (100 คนๆ ละ 6 มื้อ
/ / / / / / / /
มื้อละ 60 บาท = 36,000 บาท)
- คาเชาเครื่องเสียง 4 ครั้ง ๆละ 2500=10,000 บาท

ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
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วัตถุ
ประสงค
ขอที่

1.4 จัดกิจกรรมดานบําเพ็ญประโยชน
รักษาสิ่งแวดลอม จํานวน 7 กิจกรรม
1.5 จัดกิจกรรมดานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม จํานวน 12 กิจกรรม
1.6 จัดกิจกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม
จํานวน 3 กิจกรรม
รวมทั้งสิ้น 49 กิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

732,420

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
คน
1000
/ / / / / / / / / / /
- คาเชาเวที (2 ครั้งๆละ 8000=16,000 บาท)
- คาตกแตงเวที (10 ครั้งๆละ 3000=30,000 บาท)
คน
3000
/ / / / / / / / / / /
- คาจางวงดนตรี (4 ครั้งๆละ 5000=20,000 บาท)
เปนเงิน 112,000 บาท (1)
คน
1000
/ / / / / / / / / / /
คาวัสดุ
- วัสดุสํานักงาน = 427,220 บาท
- วัสดุโฆษณาเผยแพร 150,000 บาท
บกศ. 430,070 บาท
กศ.บป. 112,550 บาท
ปริญญาโท 34,600 บาท
เปนเงิน 577,220 บาท
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บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. งาน/โครงการ เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 37
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
317,760 บาท รหัส
กองพัฒนานักศึกษา
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3 - 1 - 0804 - 2 - 10
4. ผูรับผิดชอบ นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด 30 กันยายน 2553
6. หลักการเหตุผล
ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปนสมาชิกการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทข ซึ่งประกอบดวยมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนจํานวน 156 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
เพื่อเปนการสงเสริมกิจกรรมกีฬา และการเผยแพรชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีทางดานกีฬา กองพัฒนานักศึกษาจึงไดจัดทําโครงการเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย ครั้งที่ 37 เพื่อสงเสริมการกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีสูระดับสากลตอไป
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหง
กิจกรรมหลัก
ประเทศไทย
บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. เพื่อใหนักกีฬาไดมีโอกาสเขารวมการแขงขัน
กิจกรรมรอง
ระดับประเทศ
1. สงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
1. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมการแขงขันกีฬา
1. จํานวนรางวัลที่นักกีฬาไดรับจากการแขงขัน
3. เพื่อสรางความสามัคคีระหวางมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ทั่วประเทศ
ครั้งที่ 37
4. เพื่อเผยแพรชื่อเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
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8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1-4 1. สงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
คน
43
/ / /
278,720 งบดําเนินงาน
1.1 ตะกรอทีมเดี่ยวชาย
คาตอบแทน
1.2 วอลเลยบอลชายหาดชาย
- คาตอบแทนผูฝกสอนกีฬา (2 รอบๆละ 12 วัน
1.3 เปตอง
วันละ 150 บาท) เปนเงิน 46,000 บาท
1.4 กรีฑา (ทุมน้ําหนัก วิ่งระยะสั้น
คาใชสอย
วิ่งระยะยาว)
- คาเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาชวงเก็บตัวฝกซอม
( 43 คนๆละ 2 รอบๆละ 12 วันๆละ 80 บาท)
- คาเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาวันแขงขัน (26 คนๆ ละ 9 วัน
วันละ 120 บาท)
- เบี้ยเลี้ยงผูฝกสอนวันแขงขัน(13 คนๆละ 7 วัน
วันละ 180 บาท)
- คาที่พัก (13 หอง ๆ ละ 7 คืน ๆ 500 บาท)
เปนเงิน 172,520 บาท
คาวัสดุ
- ชุดวอรมนักกีฬา ผูฝกสอน และเจาหนาที่
(43 ชุดๆละ 1400 บาท) เปนเงิน 60,200 บาท
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วัตถุ
ประสงค
ขอที่

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

317,760

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
39,040 งบรายจายอื่น
คารายจายอื่น
- คาบํารุงสมาชิกการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ
เปนเงิน 25,000 บาท
- คาธรรมเนียมเขารวมการแขงขัน 12,000 บาท
- คาธรรมเนียมเขารวมแขงขันของนักกีฬา
จํานวน 34 คน ๆละ 60 บาท เปนเงิน 2,040 บาท
เปนเงิน 39,040 บาท
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บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. งาน/โครงการ จัดการแขงขันกีฬาดอนขังใหญเกมส ครั้งที่ 23
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
350,690 บาท รหัส
กองพัฒนานักศึกษา
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3 - 1 - 0804 - 2 - 11
4. ผูรับผิดชอบ นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด 30 กันยายน 2553
6. หลักการเหตุผล
เพื่อเปนการสานสายสัมพันธระหวางนักศึกษาคณะตาง ๆ ใหบังเกิดความรัก ความสามัคคี กลมเกลียวรักใคร ตลอดจนเพื่อเปนการสงเสริมใหนักศึกษาไดออกกําลังกาย เพื่อการมีสุขภาพรางกาย
ที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ กองพัฒนานักศึกษาจึงไดจัดโครงการจัดการแขงขันกีฬาดอนขังใหญเกมส ครั้งที่ 23 เพื่อเปนการสืบสานประเพณีดานกีฬาของนักศึกษาแตละคณะ
ใหมีเปนประจําทุกปสืบไป
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อสงเสริมใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะของ กิจกรรมหลัก
นักศึกษา
บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดออกกําลังกาย
กิจกรรมรอง
3. เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษามีน้ําใจนักกีฬา รูแพ
1. สงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
1. จํานวนนักกีฬา กองเชียร เขารวมการแขงขัน 1. นักศึกษามีความรัก ความสามัคคี ลดปญหา
รูชนะ รูอภัย รักใครกลมเกลียว
ความขัดแยงนักศึกษามีความภาคภูมิใจตอคณะ
ของตนเอง

รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
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8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1-3 1. จัดการแขงขันกีฬาดอนขังใหญเกมส
คน
2000
/
350,690 งบดําเนินงาน
ครั้งที่ 23
คาตอบแทน
1.1 จัดการแขงขันกีฬา
- คาตอบแทนกรรมการตัดสินจากภายนอก
1.2 จัดประกวดกองเชียร
(5 คนๆละ 200 บาท x 8 วัน)
1.3 จัดการแขงขันกรีฑา
- คาตอบแทนกรรมการตัดสิต-นักศึกษา (40 คน
1.4 จัดประกวดขบวนพาเหรด
คนละ 450 บาท)
1.5 จัดประกวดการแสดงภาคสนาม
เปนเงิน 26,000 บาท
คาใชสอย
- คาเชาเครื่องเสียงพิธีเปด-ปด (2 วันๆละ
2500 บาท)
- คาจางวงโยธวาทิต (2 ครั้ง ๆ ละ 2500 บาท)
- คาเชาเตนท (13 หลั งๆละ 350 บาท)
- คาอาหารวางพิธีเปด-ปด (300ชุด ๆละ 15บาท)
- คาจางรถไถปรับปรุงสนามกีฬา
(3 ชม. ๆละ 800 บาท)
- คาอาหารเตรียมงาน (40 คน ๆ ละ 5 มื้อ
มื้อละ 25 บาท)
- คาอาหารกลางวันคณะทํางาน ( 85 คน
คนละ 3 มื้อ ๆ ละ 25 บาท)
- คาเชาวิทยุสื่อสาร (14 ตัว ๆละ 200)
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วัตถุ
ประสงค
ขอที่

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

350,690

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

- คาเชาคัดเอาทแสตนเชียร (7 คณะ ๆ ละ
15000 บาท)
- คาน้ําดื่ม+น้ําแข็ง สนามแขงขัน 3000 บาท
เปนเงิน 143,630 บาท
คาวัสดุ
- คาถวยรางวัล 48 ใบ ๆละ 750 บาท
- คาวัสดุจัดเตรียมสนามแขงขัน
- คาเครื่องแตงกายคนถือปายมหาวิทยาลัย
(4 คน ๆละ 500 บาท)
- คาดอกไมตกแตงสถานที่พิธีเปด-ปด (2 ครั้ง
ครั้งละ 4000 บาท)
- คาเหรียญรางวัล (590 เหรียญ ๆละ 34 บาท)
- คาวัสดุกีฬาและอุปกรณกองเชียร (7 คณะ ๆ ละ
15000 บาท)
เปนเงิน 181,060 บาท

คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
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8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
งบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
ประสงค
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่

คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)

บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. งาน/โครงการ จัดการแขงขันกีฬาดอนขังใหญเกมส ครั้งที่ 24
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
314,680 บาท รหัส
กองพัฒนานักศึกษา
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3 - 1 - 0804 - 2 - 12
4. ผูรับผิดชอบ นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด 30 กันยายน 2553
6. หลักการเหตุผล
เพื่อเปนการสานสายสัมพันธระหวางนักศึกษาคณะตาง ๆ ใหบังเกิดความรัก ความสามัคคี กลมเกลียวรักใคร ตลอดจนเพื่อเปนการสงเสริมใหนักศึกษาไดออกกําลังกาย เพื่อการมีสุขภาพรางกาย
ที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ กองพัฒนานักศึกษาจึงไดจัดโครงการจัดการแขงขันกีฬาดอนขังใหญเกมส ครั้งที่ 23 เพื่อเปนการสืบสานประเพณีดานกีฬาของนักศึกษาแตละคณะ
ใหมีเปนประจําทุกปสืบไป
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อสงเสริมใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะของ กิจกรรมหลัก
นักศึกษา
บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดออกกําลังกาย
กิจกรรมรอง
3. เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษามีน้ําใจนักกีฬา รูแพ
1. สงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
1. จํานวนนักกีฬา กองเชียร เขารวมการแขงขัน 1. นักศึกษามีความรัก ความสามัคคี ลดปญหา
รูชนะ รูอภัย รักใครกลมเกลียว
ความขัดแยงนักศึกษามีความภาคภูมิใจตอคณะ
ของตนเอง

รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
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วัตถุ
รายละเอียดกิจกรรม
ประสงค
ขอที่
1-3 1. จัดการแขงขันกีฬาดอนขังใหญเกมส
ครั้งที่ 24
1.1 จัดการแขงขันกีฬา
1.2 จัดประกวดกองเชียร
1.3 จัดการแขงขันกรีฑา
1.4 จัดประกวดขบวนพาเหรด
1.5 จัดประกวดการแสดงภาคสนาม

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
คน
2000
/
314,680 งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
- คาตอบแทนกรรมการตัดสินจากภายนอก
(5 คนๆละ 200 บาท x 8 วัน)
- คาตอบแทนกรรมการตัดสิต-นักศึกษา (40 คน
คนละ 450 บาท)
เปนเงิน 26,000 บาท
คาใชสอย
- คาเชาเครื่องเสียงพิธีเปด-ปด (2 วันๆละ
2500 บาท)
- คาจางวงโยธวาทิต (2 ครั้ง ๆ ละ 2500 บาท)
- คาเชาเตนท (13 หลั งๆละ 350 บาท)
- คาอาหารวางพิธีเปด-ปด (300ชุด ๆละ 15บาท)
- คาจางรถไถปรับปรุงสนามกีฬา
(3 ชม. ๆละ 800 บาท)
- คาอาหารเตรียมงาน (40 คน ๆ ละ 5 มื้อ
มื้อละ 25 บาท)
- คาอาหารกลางวันคณะทํางาน ( 85 คน
คนละ 3 มื้อ ๆ ละ 25 บาท)
- คาเชาวิทยุสื่อสาร (14 ตัว ๆละ 200)
- คาเชาคัดเอาทแสตนเชียร (7 คณะ ๆ ละ
15000 บาท)
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วัตถุ
ประสงค
ขอที่

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

314,680

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
งบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

- คาน้ําดื่ม+น้ําแข็ง สนามแขงขัน 3000 บาท
เปนเงิน 143,620 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุจัดเตรียมสนามแขงขัน
- คาเครื่องแตงกายคนถือปายมหาวิทยาลัย
(4 คน ๆละ 500 บาท)
- คาดอกไมตกแตงสถานที่พิธีเปด-ปด (2 ครั้ง
ครั้งละ 4000 บาท)
- คาเหรียญรางวัล (590 เหรียญ ๆละ 34 บาท)
- คาวัสดุกีฬาและอุปกรณกองเชียร (7 คณะ ๆ ละ
15000 บาท)
เปนเงิน 145,060 บาท

คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
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บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. งาน/โครงการ สนับสนุนกิจกรรมชมรมนักศึกษา
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
150,000 บาท รหัส
กองพัฒนานักศึกษา
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3 - 1 - 0804 - 2 - 13
4. ผูรับผิดชอบ นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด 30 กันยายน 2553
6. หลักการเหตุผล
เพื่อเปนการสงเสริมใหนักศึกษาไดแสดงออกซึ่งความรู ความสามารถตามความชอบและความถนัดในสาขาวิชาที่ศึกษา หรือเปนความสามารถพิเศษของนักศึกษา อันจะสงเสริมใหนักศึกษาเปนคน
กลาคิดกลาแสดงออกในทางที่ถูกที่ควร มีทักษะในการคิด ทักษะมนุษยสัมพันธ กองพัฒนานักศึกษาจึงกําหนดจัดทําโครงการสนับสนุนกิจกรรมชมรม เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาไดแสดงออก และ
ฝกใชทักษะทางวิชาการ หรือทักษะตามความชอบ ความสามารถของตนที่จะเกิดประโยชนตอตัวนักศึกษาในอนาคตตอไป
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อสงเสริมใหนักศึษาไดแสดงออกตามความ
กิจกรรมหลัก
ความรู ความชอบ ความถนัดของตนเอง
บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. เปดโอกาสใหนักศึกษาสามารถทํางานรวมกับ
กิจกรรมรอง
ผูอื่นได
1. สงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
1. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมชมรม
1. นักศึกษาไดรับการพัฒนาศักยภาพ
2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ที่ชมรมได
2. นักศึกษามีประสบการณในการทํางาน
ดําเนินการ
รวมกับผูอื่น

รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

150,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1-2 1. สนับสนุนการจัดกิจกรรมของชมรม
ชมรม
15
/ / / / / / / / / / / /
150,000 งบดําเนินงาน
ตาง ๆ ดังนี้
คาวัสดุ
1.ชมรมอาสาพยาบาล
- วัสดุสาํ นักงาน (15ชมรมๆละ 6000 บาท)
2.ชมรมอาสาพัฒนา
- วัสดุโฆษณาเผยแพร (15 ชมรมๆละ 4000 บาท)
3.ชมรมศิลปะ
เปนเงิน 150,000 บาท
4.ชมรมสงเสริมสุขภาพ
5.ชมรมดูนก
6.ชมรม I Photo Clup
7.ชมรม English Clup
8.ชมรมนาฏยนาฎดนตรี
9.ชมรมประวัติศาสตรสัญจร
10.ชมรมเครือขาย กยศ.
11.ชมรมคอมพิวเตอรธุรกิจ
12.ชมรมมุสลิมสัมพันธ
13.ชมรมสหกิจศึกษา
14 ชมรมเศรษฐพอเพียง
15. ชมรมดนตรี
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บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. งาน/โครงการ กีฬาพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และมวลชนสัมพันธ
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
190,000 บาท รหัส
กองพัฒนานักศึกษา
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
6 - 1 - 0804 - 2 - 16
4. ผูรับผิดชอบ นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด 30 กันยายน 2553
6. หลักการเหตุผล
เพื่อเปนการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย และการสรางความกลมเกลียวกับมวลชนในจังหวัดเพชรบุรี ภายใตปรัชญา ยึดมั่นในแนวทางของการเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อปวงชน
และเพื่อการพัฒนาทองถิ่น การกีฬาถือเปนกิจกรรมหนึ่งที่จะสรางความรักความสามัคคี ความผูกพันกันระหวางคนในชุมชนและมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กองพัฒนานักศึกษา
ในฐานะหนวยประสานงานกลางดานกิจกรรม จึงกําหนดจัดทําโครงการจัดการแขงขันขันกีฬามวลชนสัมพันธข้นึ ซึ่งถือวาเปนประโยชนดานการออกกําลังกาย
และการสรางภาพลักษณของมหาวิทยาลัยใหอยูในใจของชุมชนสืบไป
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เชื่อมความสัมพันธอันดีระหวางองคกรทองถิ่น กิจกรรมหลัก
ชุมชน กับมหาวิทยาลัย
บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. เพื่อการสงเสริมการออกกําลังกาย การมีสุขภาพ กิจกรรมรอง
ที่ดีปราศจากโรคภัยไขเจ็บ
1. สงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
1. จํานวนผูเขารวมแขงขันกีฬา
1. องคกรทองถิ่น ชุมชน มีทัศนคติที่ดีตอ
3. เพื่อการใชเวลาวางใหเปนประโยชนของนักกีฬา
มหาวิทยาลัย มีความภาคภูมิใจในสถาบัน
4. เพื่อสรางความสามัคคีระหวางองคกรทองถิ่น
การศึกษาของทองถิ่นตนเอง
ชุมชน
2. การใหความรวมมือกับมหาวิทยาลัยใน
กิจกรรมตาง ๆ ที่มหาวิทยาลัยรองขอ

รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ

520

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

190,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1-4 1. จัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ ไดแก
คน
500
/ / / / / / / / / / / /
190,000 งบดําเนินงาน
1. ฟุตบอล "ราชภัฏ" คัพ
คาตอบแทน
2. ตะกรอ "ราชภัฏ" คัพ
- คาตอบแทนกรรมการตัดสิน (4 ชนิดกีฬาๆ ละ
3. ฟุตซอล "ราชภัฏ" คัพ
8 รอบ ๆละ 3,000 บาท)
4. บาสเก็ตบอล "ราชภัฎ" คัพ
- เงินรางวัล (4 ชนิดกีฬา ๆ ละ 23,000 บาท)
เปนเงิน 188,000 บาท
คาวัสดุ
- อุปกรณกีฬา 2000 บาท
เปนเงิน 2,000 บาท

521

บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. งาน/โครงการ อบรมใหความรูทักษะการประกันคุณภาพแกนักศึกษา
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
35,000 บาท รหัส
กองพัฒนานักศึกษา
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
6 - 1 - 0804 - 2 - 17
4. ผูรับผิดชอบ นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด 30 กันยายน 2553
6. หลักการเหตุผล
ตามที่ การประกันคุณภาพการศึกษาไดถูกระบุไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
ทําใหทุกสถาบันการศึกษาตองมีการประกันคุภภาพการศึกษา กิจการนักศึกษาถือเปนสวนหนึ่งในการประกันคุณภาพภายในของ สกอ. ซึ่งไดกําหนดตัวบงชี้ที่ 9.2 ตองมีระบบกลไกการใหความรู
และทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา ดวยเหตุดังกลาวกองพัฒนานักศึกษาจึงไดกําหนดโครงการ ใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแกนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษาไดทราบถึง
กระบวนการประกันคุณภาพ สามารถนําไปปฏิบัติในกิจกรรมตาง ๆ รวมทั้งเผยแพรไปยังนักศึกษาทั่วไปได
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อใหนักศึกษาไดรับรู เขาใจ ในกระบวนการ กิจกรรมหลัก
ประกันคุณภาพ
บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. เพื่อใหนักศึกษานําความรูการประกันคุณภาพ
กิจกรรมรอง
ที่ไดรับไปประยุกตใชกับการทํางานหรือการจัด
1. สงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
1. ระดับความรูความเขาใจของนักศึกษา
1. นักศึกษามีความรูความเขาใจในการประกัน
กิจกรรมตามโครงการตางๆ
คุณภาพสามารถประยุกตใช และเผยแพรตอได
3. เพื่อใหนักศึกษานําความรูเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพไปเผยแพรยังเพื่อนนักศึกษาอยางทั่วถึง

รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

35,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1-3 1. อบรมใหความรูทักษะการประกัน
เลม
500
/ / / /
35,000 งบดําเนินงาน
คุณภาพแกนักศึกษา
คาวัสดุ
1.1 จัดอบรมใหความรู
- คาจางทําคูมือประกันคุณภาพสําหรับนักศึกษา
1.2 จัดทําคูมือการประกันคุณภาพ
(500 เลมๆละ 70 บาท)
สําหรับนักศึกษา
เปนเงิน 35,000 บาท

523

บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. งาน/โครงการ พัฒนาประสบการณนักศึกษาและศิษยเกา
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
25,000 บาท รหัส
กองพัฒนานักศึกษา
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
6 - 1 - 0804 - 2 - 18
4. ผูรับผิดชอบ นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด 30 กันยายน 2553
6. หลักการเหตุผล
กิจกรรมนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนอยูในปจจุบัน สอดคลองตามเจตนารมณของการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่ให
ความสําคัญตอการ พัฒนาคน โดยเฉพาะนักศึกษาซึ่งเปนสวนสําคัญในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยคือการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ การพัฒนาประสบการณวิชาชีพ ถือเปนสวนหนึ่งในการพัฒนา
คุณภาพของนักศึกษากองพัฒนานักศึกษาจึงไดจัดทําโครงการพัฒนาประสบการณวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานตัวบงชี้ที่ 3.1 ของ สกอ.
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. นักศึกษาและศิษยเกาไดรับการพัฒนาทางดาน กิจกรรมหลัก
ประสบการณทางวิชาชีพ
บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. เพื่อใหเกิดความกลมเกลียวระหวางศิษยเกา
กิจกรรมรอง
และศิษยปจจุบัน
1. สงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
1. จํานวนนักศึกษาและศิษยเกาที่เขารวมโครงการ 1. นักศึกษาและศิษยเกามีการพัฒนาประสบการณ
3. เพื่อสนองนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
ดานวิชาชีพ

รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

25,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1-3 1. จัดอบรมใหความรูดานวิชาชีพใหกับ
คน
70
/ /
25,000 งบดําเนินงาน
นักศึกษาและศิษยเกาทุกคณะ
คาตอบแทน
- ตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆละ 6 ชม.ๆ ละ 600 )
เปนเงิน 7,200 บาท
คาใชสอย
- คาอาหารวาง (70 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 20 บาท)
- คาอาหารกลางวัน (70 คนๆละ 1 มื้อๆละ 60 บ.)
เปนเงิน 7,000 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุสํานักงาน 6600 บาท
- คากระเปาเอกสาร (70 ใบๆละ 60บาท)
เปนเงิน 10,800 บาท

525

บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. งาน/โครงการ คาใชจายในการพัฒนาและสงเสริมกิจการนักศึกษา
งบประมาณแผนดิน 350,000 บาท รหัส
2 - 1 - 0804 - 1 - 19
กองพัฒนานักศึกษา
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
บาท รหัส
4. ผูรับผิดชอบ นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด 30 กันยายน 2553
6. หลักการเหตุผล
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เปนนโยบายที่จะขับเคลื่อนการพัฒนานิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใหมีคุณภาพเปนไปในมาตรฐานเดียวกัน โดยกําหนดเกณฑมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) เพื่อเปนกรอบการดําเนินงานที่มุงผลลัพทการเรียนรูใน 5 ดาน ประกอบดวย คุณธรรม ความรู ทักษะเชาวนปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล ทักษะการคิด
วิเคราะหและการสื่อสาร การจัดกิจกรรมนักศึกษาเปนสวนหนึ่ง ในการสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาใหเปนคนดี คนเกง มีความรู มีคุณธรรม
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อใหนักศึกษาสํานึกดีมีคุณธรรม จริยธรรม
กิจกรรมหลัก
2. เพื่อใหนักศึกษามีทักษะความสัมพันธระหวาง
บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
บุคคล มีมนุษยสัมพันธที่ดี
กิจกรรมรอง
3. เพื่อพัฒนาไดฝกใหนักศึกษามีความรับผิดชอบ
สงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
4. เพื่อฝกใหนักศึกษามีความเปนผูนํา กลาคิด
กิจกรรมสนับสนุน
กลาแสดงออก
1. จัดอบรมใหความรูดานวิชาชีพใหกับนักศึกษา 1. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการ
1. นักศึกษามีการพัฒนาประสบการณวิชาชีพและ
5. เพื่อใหนักศึกษาและศิษยเกาไดรับการพัฒนา
และศิษยเกา
ทักษะดานการสื่อสาร มีความเปนผูนํามีความรับ
ผิดชอบ
ประสบการณทางวิชาชีพ
2. จัดอบรมเสริมความรูทักษะการสื่อสารและ
มนุษยสัมพันธ
3. จัดอบรมการจัดกิจกรรมเชียรและการแปร
อักษรแบบสากล
4. จัดพิมพวารสารจดหมายขาว "ไตรมดงตาล"

รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ

526

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
พ.ศ. 2553
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1-5 1. จัดอบรม
206,000 งบดําเนินงาน
1.1 จัดอบรมใหความรูดานวิชาชีพใหกับ
คน
200
/ /
คาตอบแทน
นักศึกษาและศิษยเกา
- คาตอบแทนวิทยากร 3 ครั้ง ๆ ละ 2 คน ๆ 6 ชม.
1.2 จัดอบรมเสริมความรูทักษะ
คน
200
/ /
ชม.ละ 600 บาท เปนเงิน 21,600 บาท
การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ
คาใชสอย
1.3 จัดอบรมการจัดกิจกรรมเชียรและ
คน
200
/
- คาอาหารวาง 3 ครั้ง ๆ ละ 200 คน ๆ ละ 2 มื้อ
การแปรอักษรแบบสากล
มื้อละ 20 บาท เปนเงิน 24,000 บาท
- คาหารกลางวัน 3 ครั้ง ๆ ละ 200 คน ๆ ละ 1 มื้อ
มื้อละ 60 บาท เปนเงิน 36,000 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุสํานักงาน 30,000 บาท
- ถุงผา 600 ใบ ๆ ละ 45 บาท เปนเงิน 27,000 บาท
- วัสดุคอมพิวเตอร 30,000 บาท
- จางผลิตคูมือกิจกรรมเชียร1000 เลมๆละ37.40บ.
เปนเงิน 124,400 บาท
2. จัดพิมพวารสารจดหมายขาวเผยแพร
ฉบับ
2000
144,000 งบดําเนินงาน
ขาวสารการจัดกิจกรรม "ใตรมดงตาล"
คาวัสดุ
- จางผลิตจดหมายขาว "ใตรมดงตาล" 12 เดือน
เดือนละ 2 ครั้ง ๆ ละ 2000 ฉบับ ๆ ละ 3 บาท
เปนเงิน 144,000 บาท
350,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบกลาง
๓๗๐,๙๑๑,๔๐๐ บาท
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บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. งาน/โครงการ งานบริหารจัดการงบกลาง
งบประมาณแผนดิน 241,542,300 บาท
รหัส
129,369,100 บาท รหัส
สํานักงานอธิการบดี
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
รวมทั้งสิ้น
370,911,400 บาท
4. ผูรับผิดชอบ กองนโยบายและแผน
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด 30 กันยายน 2553
6. หลักการเหตุผล
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ จําเปนตองไดรับการสนับสนุนใหสามารถอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานการแกปญหาเฉพาะหนา ซึ่งตองมีงบประมาณสนับสนุนสําหรับหนวยงานสวนกลาง ทั้งนี้
เพื่อเสริมประสิทธิภาพของหนวยงานที่ทําหนาที่จัดการศึกษาใหมีความพรอมมากขึ้น
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกระดับแล กิจกรรมสนับสนุน :
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ทุกประเภท
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริหาร 1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
- รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําตรงสาขา
2. เพื่อใหการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสองานทั่วไป
2. จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
กิจกรรมยอย :
3. จํานวนนักศึกษาที่คงอยู
- รอยละของความพึงพอใจของนายจางที่มีตอ
1. จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ผูสําเร็จการศึกษา
2. จัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร
1. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายใน ตัวชี้วัดเชิงเวลา
3. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
- รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา ศึกษาตอ
4. จัดการเรียนการสอนภาค กศ.บป.
2. รอยละผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม
หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป
5. จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
มาตรฐานหลักสูตร
6. สนับสนุนการมีงานทําระหวางเรียนของนักศึกษตัวชี้วัดเชิงเวลา
7. สํารองฉุกเฉิน
1. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม
หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด

แบบเสนอรายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
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กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน
1. ตนทุน/คาใชจายการผลิตตามงบประมาณ
ที่ไดรับจัดสรร (งบดําเนินการ)

ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ

81,567,900 บาท

- คาที่ดินและสิ่งกอสราง 27,720,000 บาท

27,720,000 งบลงทุน

- คาสาธารณูปโภค 2,287,700 บาท

2,287,700 คาสาธารณูปโภค

- คาวัสดุการศึกษา 8,069,900 บาท

8,069,900 คาวัสดุ

ที่ไดรับเงินเดือนเต็มขั้น 40,300

- คาตอบแทนพิเศษขาราชการและลูกจางประจํา

- เงินประจําตําแหนงผูบริหาร 4,454,400 บาท

งบดําเนินงาน
4,494,700 คาตอบแทน

- คาตอบแทนพนักงานราชการ 1,455,800 บาท

- เงินเดือนและคาจางประจํา 29,233,700 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1. บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตร
/ / / / / / / / / / / /
งบดําเนินงาน
30,689,500 งบบุคลากร
2 - 1 - 1201 - 1 - 01

วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
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วัตถุ
ประสงค
ขอที่

2 - 1 - 1201 - 1 - 02
159,974,400 บาท

2. บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร

รายละเอียดกิจกรรม

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

- คาที่ดินและสิ่งกอสราง 84,422,200 บาท

84,422,200 งบลงทุน

- คาสาธารณูปโภค 5,117,400 บาท

5,117,400 คาสาธารณูปโภค

- คาวัสดุการศึกษา 2,882,600 บาท

2,882,600 คาวัสดุ

- คาเชาบาน 600,000 บาท

ตําแหนง 1,905,600 บาท

- คาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจํา

เกษียณอายุราชการ 521,300 บาท

- คาตอบแทนรายเดือนผูบริหารมหาวิทยาลัยที่

ที่ไดรับเงินเดือนเต็มขั้น 146,100 บาท

- คาตอบแทนพิเศษขาราชการและลูกจางประจํา

- เงินประจําตําแหนงผูบริหาร 8,644,800 บาท

งบดําเนินงาน
11,817,800 คาตอบแทน

- คาตอบแทนพนักงานราชการ 2,224,600 บาท

- คาจางชั่วคราว 1,099,300 บาท

- เงินเดือนและคาจางประจํา 42,793,600 บาท

46,117,500 งบบุคลากร

- เงินอุดหนุนคาใชจายบุคลากร 8,306,100 บาท

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
8,306,100 งบเงินอุดหนุน
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วัตถุ
ประสงค
ขอที่

1 - 1 - 1201 - 1 - 04
3,000,000 บาท

4. สนับสนุนการมีงานทําระหวางเรียนแกนักศึกษา

1 - 1 - 1201 - 1 - 03
52,405,100 บาท

3. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

รายละเอียดกิจกรรม

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

3,000,000 บาท

- สนับสนุนการมีงานทําระหวางเรียนแกนักศึกษา

3,000,000 งบรายจายอื่น

- คาสาธารณูปโภค 9,934,900 บาท

9,934,900 คาสาธารณูปโภค

- คาวัสดุการศึกษา 11,184,000 บาท

11,184,000 คาวัสดุ

- คาจางเหมาบริการ 2,856,000 บาท

- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 1,161,700 บาท

4,017,700 คาใชสอย

- คาตอบแทนกรรมการ 2,072,900 บาท

- คาตอบแทนการสอน 654,600 บาท

- เงินประจําตําแหนงผูบริหารมีวาระ 120,000 บาท

- เงินชวยเหลือการครองชีพพิเศษ 1,200,000 บาท

งบดําเนินงาน
4,047,500 คาตอบแทน

- คาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย 23,221,000 บาท

23,221,000 งบบุคลากร

- เงินอุดหนุนคาใชจายบุคลากร 9,616,900 บาท

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
9,616,900 งบเงินอุดหนุน
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วัตถุ
ประสงค
ขอที่

3 - 1 - 1201 - 1 - 08
3,392,000 บาท

8. พัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู

6 - 1 - 1201 - 1 - 07
34,322,000 บาท

7. จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

3 - 1 - 1201 - 1 - 06
29,642,000 บาท

6. จัดการเรียนการสอนภาค กศ.บป.

3 - 1 - 1201 - 1 - 05
10,000,000 บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

370,911,400

- พัฒนาอาจารยเจาหนาที่ 3,392,000 บาท

3,392,000 งบรายจายอื่น

- คาวัสดุการศึกษา 4,380,000 บาท

4,380,000 คาวัสดุ

- คาตอบแทนการสอน 26,550,000 บาท

งบดําเนินการ
26,550,000 คาตอบแทน

- คาวัสดุการศึกษา 3,938,000 บาท

3,938,000 คาวัสดุ

- คาตอบแทนกรรมการ 6,442,200 บาท

- คาตอบแทนการสอน 19,261,800 บาท

งบดําเนินการ
25,704,000 คาตอบแทน

- คาใชจายสํารองฉุกเฉิน 10,000,000 บาท

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
5. สํารองฉุกเฉินสั่งจายตามนโยบายอธิการบดี
/ / / / / / / / / / / / 10,000,000 งบรายจายอื่น

สํานักส่งเสริมวิชาการฯ
๗,๘๔๙,๙๐๐ บาท

534

บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. งาน/โครงการ บริหารงานสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน,(2)
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
1,282,330 บาท รหัส
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1 - 1 - 0901 - 1 - 01
535,670 บาท รหัส
4. ผูรับผิดชอบ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
6 - 1 - 0901 - 1 - 19
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด 30 กันยายน 2553
6. หลักการเหตุผล
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปนหนวยงานประสานการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐานทางวิชาการ มีการบริการขอมูลสารสนเทศถูกตอง รวดเร็ว ดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย มีระบบการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี มีบุคลากรที่มีศักยภาพสามารถดําเนินงานไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียนจึงไดขอจัดตั้งงบประมาณสําหรับบริหารงานสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อใหการดําเนินงานของสํานักสงเสริมวิชาการฯเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
รวดเร็ว ถูกตอง และมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพิ่มศักยภาพในการบริหารงานของสํานักสงเสริมฯ กิจกรรมหลัก : บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. สํานักสงเสริมวิชาการฯ สามารถดําเนินงานไดอยาง 1. งานบริหารสํานักงาน
เปนระบบ รวดเร็ว ประหยัด และมีประสิทธิภาพ
2. งานบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา
3. งานบริหารบัณฑิตศึกษา
กิจกรรมรอง : พัฒนาบุคลากร
1. การใหความรูแกบุคลากรของสํานักสงเสริมฯ
1. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมี
ในเรื่อง การปฏิบัติงานประจํา, งานประกันคุณภาพ
ระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
การสรุปวิเคราะหขอมูล และความรูอื่นที่สามารถ
2. บุคลากรสามารถดําเนินงานไดถูกตอง
นํามาใชในการปฏิบัติงานประจําได
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
2. สนับสนุนสงเสริมอาจารยและนักศึกษาในการ
3. ผลงานสรางสรรคของนักศึกษาและอาจารย
ผลิตผลงานสรางสรรค และเขารวมแขงขันดาน
และเขารวมการแขงขันดานวิชาการ
วิชาการ

แบบเสนอรายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
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กิจกรรม
กิจกรรมสนับสนุน : กิจกรรมตามพันธกิจหนวยงาน
1. งานประชุมสภาวิชาการ
2. งานประชุมพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
3. งานประชุมการอนุมัติการประเมินผลการศึกษา
4. งานประชุมบริหารงานดานวิชาการ
5. งานประชาสัมพันธงานสํานัก
6. จัดนิทรรศการ งานสัมมนา และการสนับสนุน
งานวิชาการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต

ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
1. สํานักสงเสริมฯ สามารถดําเนินงานตางๆ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. บุคลากรมีความรูความสามารถในดําเนินงาน
สามารถนํางานประจํามาทําเปนงานวิจัยเพื่อพัฒนา
งานไดอยางยั่งยืน
3. ผลงานสรางสรรคของนักศึกษาและอาจารยที่มี
คุณภาพนักศึกษาและอาจารยไดพัฒนาตนเองให
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. การดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
สามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง และ
มีประสิทธิภาพ

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 1. งานบริหารสํานักงาน
เดือน
12
/ / / / / / / / / / / /
778,000 งบดําเนินการ
คาใชสอย
- คาเบี้ยเลี้ยงและคาที่พัก เปนเงิน 70,000 บาท
- คาซอมครุภัณฑ เปนเงิน 170,000 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุสํานักงาน เปนเงิน 140,000 บาท
- คาวัสดุคอมพิวเตอร เปนเงิน 100,000 บาท

วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
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วัตถุ
ประสงค
ขอที่

12

12

เดือน

เดือน

2. งานบริหารงานประกันคุณภาพ
การศึกษา

3. งานบริหารบัณฑิตศึกษา

รายละเอียดกิจกรรม

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)

งบลงทุน
คาครุภัณฑ
- เครื่อง Computer PC 4 เครื่องๆ ละ 35,000 บาท
เปนเงิน 140,000 บาท
- จอคอมพิวเตอร LCD 6 จอๆ ละ 8,000 บาท
เปนเงิน 48,000 บาท
- Printer 1 เครื่อง เปนเงิน 60,000 บาท
- กลองดิจิตอล 1 เครื่อง เปนเงิน 50,000 บาท
100,000 งบดําเนินการ
คาใชสอย
- คาเบี้ยเลี้ยงและคาที่พัก เปนเงิน 60,000 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุสํานักงาน เปนเงิน 40,000 บาท
100,000 งบดําเนินการ
คาตอบแทน (6)
- คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เปนเงิน 70,000 บาท
คาใชสอย (6)
- คาอาหารทํางานนอกเวลา เปนเงิน 10,000 บาท
คาวัสดุ (6)
- คาวัสดุสํานักงาน เปนเงิน 20,000 บาท

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
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2

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

6. งานประชุมสภาวิชาการ

5. สนับสนุนสงเสริมอาจารย, นักศึกษา
ในการผลิตผลงานสรางสรรคและการเขา
รวมแขงขันดานวิชาการ

4. การใหความรูแกบุคลากรของสํานักฯ
เรื่องการปฏิบัติงาน, งานประกันคุณภาพ
การสรุปวิเคราะหขอมูล และความรูอื่น
ที่สามารถนํามาใชในการปฏิบัติงาน

รายละเอียดกิจกรรม

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ครั้ง/คน
4/30
/
/
30,000 งบดําเนินการ
คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากรครั้งละ 1 คนๆละ 6 ชั่วโมง
2 ครั้ง ๆ ละ 600 รอยบาท เปนเงิน 7,200 บาท
คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน 2 มื้อๆ ละ 120 บาท ครั้งละ
30 คน 2 ครั้ง เปนเงิน 14,400 บาท
- คาอาหารวาง 4 มื้อๆละ 35 บาท ครั้งละ 30 คน
2 ครั้ง เปนเงิน 8,400 บาท
เดือน
12
/ / / / / / / / / / / /
180,000 งบดําเนินการ
คาใชสอย
- คาเบี้ยเลี้ยงและคาที่พัก เปนเงิน 90,000 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุสํานักงาน เปนเงิน 90,000 บาท
เดือน
12
/ / / / / / / / / / / /
150,000 งบดําเนินการ
คาใชสอย
- คาจางจัดทําเอกสาร เปนเงิน 60,000 บาท
- คาอาหาร เครื่องดี่ม เปนเงิน 40,000 บาท
คาวัสดุ
- คาเอกสาร เปนเงิน 30,000 บาท
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง เปนเงิน 20,000 บาท
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วัตถุ
ประสงค
ขอที่

10. งานประชาสัมพันธงานสํานักฯ

9. งานประชุมบริหารงานดานวิชาการ

8. งานประชุมการอนุมัติการประเมิน
ผลการศึกษา

7. งานประชุมพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการ

รายละเอียดกิจกรรม

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
เดือน
12
/ / / / / / / / / / / /
130,000 งบดําเนินการ
คาใชสอย (6)
- คาเบี้ยเลี้ยงและคาที่พัก เปนเงิน 110,000 บาท
คาวัสดุ (6)
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง เปนเงิน 10,000 บาท
- คาวัสดุสํานักงาน เปนเงิน 10,000 บาท
เดือน
12
/ / / / / / / / / / / /
10,000 งบดําเนินการ
คาใชสอย
- คาอาหารและเครื่องดื่ม 2,000 บาท
คาวัสดุ
- คาจางทําเอกสาร เปนเงิน 8,000 บาท
เดือน
12
/ / / / / / / / / / / /
10,000 งบดําเนินการ
คาใชสอย
- คาอาหารและเครื่องดื่ม 4,000 บาท
คาวัสดุ
- คาจางทําเอกสาร เปนเงิน 6,000 บาท
ครั้ง
6
/
/
/
/
/
/
30,000 งบดําเนินการ
คาใชสอย (6)
- คาจางพิมพเอกสาร 5,000 บาท
คาวัสดุ (6=670)
- คาจางทําเอกสาร เปนเงิน 25,000 บาท
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วัตถุ
ประสงค
ขอที่

11. จัดนิทรรศการ งานสัมมนาและ
การสนับสนุนงานวิชาการ เชน eDLTV
R2R ฯลฯ

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

1,818,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
เดือน
12
/ / / / / / / / / / / /
300,000 งบดําเนินการ
คาใชสอย (6)
- คาเบี้ยเลี้ยงและคาที่พัก เปนเงิน 80,000 บาท
- คาอาหารและเครื่องดื่ม เปนเงิน 10,000 บาท
คาวัสดุ (6)
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง เปนเงิน 100,000 บาท
- คาวัสดุสํานักงาน เปนเงิน 100,000 บาท
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บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. งาน/โครงการ พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี,(2)
งบประมาณแผนดิน 300,000 บาท รหัส
2-1-0902-2-03
700,000 บาท รหัส
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1-1-0902-2-02
4. ผูรับผิดชอบ นางนภัสภรณ โชติมิตร
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด 30 กันยายน 2553
6. หลักการเหตุผล
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดทําเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และกําหนดใหมหาวิทยาลัยตองมีการดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ป จึงไดจัดทําโครงการ
และปรับปรุงหลักสูตร ทําใหมีหลักสูตรที่ไดรับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสภาวิชาชีพ สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น สงเสริมใหเกิดความรวมมือในทองถิ่น
ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร พรอมทั้งมีฐานขอมูลหลักสูตรที่ตอบสนองตอความตองการใชงานและมหาวิทยาลัย สามารถเชื่อมตอไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดในอนาคต
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความรู กิจกรรมหลัก : บริหารสนับสนุนการจัดการศึกษา
ความเขาใจในเกณฑและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
กิจกรรมยอย :
2. สามารถพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรไดอยาง
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการใหความรูในการพัฒนา
1. จํานวนผูเขาประชุมเชิงปฏิบัติการ
1. ผูเขาประชุมฯมีความรูความเขาใจในเกณฑ
เหมาะสมและมีความทันสมัย สอดคลองกับความตอง และปรับปรุงหลักสูตร
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
การของทองถิ่นและสังคม
2. จัดทําคูมือการเปด-ปดหลักสูตร
1. มีคูมือการเปด-ปดหลักสูตร
1. ดําเนินการตามขั้นตอนในคูมือไดอยางมี
3. มีการพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลหลักสูตรของ กิจกรรมรอง : พัฒนาหลักสูตร
ประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
กิจกรรมยอย :
1. ประสานงานการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรกับ
1. จํานวนหลักสูตรที่พัฒนาและปรับปรุงตาม 1. หลักสูตรที่พัฒนาและปรับปรุงไดรับการ
ทุกสาขาเพื่อตรวจสอบขอมูลและขั้นตอนการพัฒนาฯ เกณฑมาตรฐาน
รับรองจาก สกอ. และสภาวิชาชีพ
โดยสงเสริมใหมีบุคคลภายนอกมีสวนรวมในการ
ดําเนินงาน

แบบเสนอรายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
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กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
2. คณะ/สาขา ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
โดยสนับสนุนการวิพากษหลักสูตรและจัดทํารูปเลม
3. จัดทําระบบฐานขอมูลการจัดเก็บหลักสูตร และ
1. ระบบฐานขอมูลหลักสูตร
กําหนดการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
4. รายงานขอมูลหลักสูตรที่ไดรับการรับรองและ
เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

1. ฐานขอมูลหลักสูตรที่มีขอมูลที่เปนปจจุบัน
และเชื่อถือได สะดวกรวดเร็วในการคนหา และ
มีรายงานขอมูลที่ถูกตอง สามารถเชื่อมโยงกับ
เครือขายภายนอกไดในอนาคต

ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการใหความรู
ครั้ง/คน
3/250
/
/
/
521,600 งบรายจายอื่น (1)
ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากรครั้งละ 2 คนๆละ 6 ชั่วโมง
ชั่วโมงละ 600 รอยบาท 3 ครั้ง
เปนเงิน 21,600 บาท
คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน 2 มื้อๆ ละ 120 บาท
ครั้งละ 300 คน 3 ครั้ง เปนเงิน 216,000 บาท
- คาอาหารวาง 4 มื้อๆละ 40 บาท ครั้งละ 300 คน
3 ครั้ง เปนเงิน 144,000 บาท

วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
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2

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

เรื่อง/เลม

3. ประสานงานการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร
หลักสูตรกับทุกสาขาเพื่อตรวจสอบขอมูล ปรับปรุง/
และขั้นตอนการพัฒนาฯโดยสงเสริม
หลักสูตร
ใหมีบุคคลภายนอกมีสวนรวมในการ
ใหม
ดําเนินงาน

2. จัดทําคูมือการเปด-ปดหลักสูตร

รายละเอียดกิจกรรม

10/3

1/350

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)

คาวัสดุ
- คาเอกสารประกอบการประชุม
เปนเงิน 7,800 บาท

เปนเงิน 7,200 บาท

หลักสูตร 12 ครั้งๆละ 15 คนๆ ละ 40 บาท

- คาอาหารวางการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

คาวัสดุ
- คาเอกสารประกอบการอบรม ชุดละ 400 บาท
จํานวน 350 ชุด เปนเงิน 140,000 บาท
44,000 งบรายจายอื่น (1)
คาใชสอย
- คาอาหารวางประชุมคณะทํางานจัดทําคูมือ
15 มื้อๆ ละ 15 คนๆ ละ 40 บาท
เปนเงิน 9,000 บาท
คาวัสดุ
- คาพิมพเอกสารคูมือฯ เลมละ 100 บาท 350 เลม
เปนเงิน 35,000 บาท
15,000 งบรายจายอื่น (1)
คาใชสอย

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
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3

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

ครั้ง/เลม

6. รายงานขอมูลหลักสูตรที่ไดรับการ
รับรองและเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
4/100

1

/

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ระบบ
ฐานขอมูล

5. จัดทําระบบฐานขอมูลการจัดเก็บ
หลักสูตร และกําหนดการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร

4. คณะ/สาขา ดําเนินการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรโดยสนับสนุน
การวิพากษหลักสูตรและจัดทํารูปเลม

รายละเอียดกิจกรรม

/

/

/

/

/

/

/

/

/

1,000,000

- คาวิเคราะหผลการใชงานระบบ
เปนเงิน 8,000 บาท
คาวัสดุ
- คาเอกสารในการจัดทําระบบ เปนเงิน 3,000 บาท
- คาวัสดุคอมพิวเตอร เปนเงิน 55,000 บาท
24,000 งบรายจายอื่น (1)
คาวัสดุ
- คาจัดทําเอกสารรายงาน 4 ครั้งๆ ละ 100 เลม
เลมละ 60 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

- คาจางจัดทําระบบฐานขอมูล เปนเงิน 20,000 บาท

คาวัสดุ
- คาเอกสารการประชุม เปนเงิน 29,400 บาท
- คาจัดทํารูปเลมหลักสูตร เปนเงิน 100,000 บาท
86,000 งบรายจายอื่น (1)
คาใชสอย

- คาใชสอยอื่น เปนเงิน 150,000 บาท ((1) 9400 บ.)

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
/ / / / / / / / / / / /
309,400 งบรายจายอื่น (2)
คาใชสอย
- คาอาหารวางการประชุมคณะกรรมการ
เปนเงิน 30,000 บาท
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บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. งาน/โครงการ พัฒนาหลักสูตร General Education
งบประมาณแผนดิน 400,000 บาท รหัส
2-1-0902-2-04
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
บาท รหัส
4. ผูรับผิดชอบ นางนภัสภรณ โชติมิตร
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด 30 กันยายน 2553
6. หลักการเหตุผล
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดทําเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และกําหนดใหมหาวิทยาลัยตองมีการดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ป จึงไดจัดทําโครงการ
รับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น สงเสริมใหเกิดความรวมมือจากหนวยงานภายนอกและทองถิ่นในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร General Education
และสามารถตอบสนองตอการพัฒนาหลักสูตรตางๆ ของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิไดเปนอยางดี
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
กิจกรรม
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความรู กิจกรรมหลัก : พัฒนาหลักสูตร GE
ความเขาใจในเกณฑและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
กิจกรรมยอย :
2. สามารถพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรไดอยาง
1. จัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร GE
1. มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร GE
1. มีคณะกรรมการที่มีความรูความสามารถ
เหมาะสมและมีความทันสมัย สอดคลองกับความตอง เพื่อวางแนวทางและนโยบายการดําเนินการ
ในการพัฒนาและปรับปรุง GE ใหเปนไป
การของทองถิ่นและสังคม
2. จัดทํารางหลักสูตร GE
1. มีรางหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
3. มีการพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลหลักสูตรของ 3. วิพากษหลักสูตรและปรับปรุงแกไข
1. หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปได
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รับรองมาตรฐานจาก สกอ.

แบบเสนอรายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
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8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 1. จัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุง
ครั้ง/คน
3/60
/
/
/
172,000 งบรายจายอื่น
หลักสูตร GE เพื่อวางแนวทางและ
คาใชสอย
นโยบายการดําเนินการกับมหาวิทยาลัย
- คาอาหารกลางวัน 2 มื้อๆ ละ 120 บาท ครั้งละ
ราชภัฏกลุมภูมิภาคตะวันตก ทั้ง 4 แหง
60 คน 3 ครั้ง เปนเงิน 43,200 บาท
- คาอาหารวาง 4 มื้อๆละ 40 บาท ครั้งละ 60 คน
3 ครั้ง เปนเงิน 28,800 บาท
คาวัสดุ
- คาเอกสารประกอบการอบรม ชุดละ 200 บาท
จํานวน 100 ชุด เปนเงิน 20,000 บาท
- คาวัสดุในการจัดประชุม เปนเงิน 80,000 บาท
2. จัดทํารางหลักสูตร GE
เรื่อง/เลม
1/300
/
30,000 งบรายจายอื่น
คาวัสดุ
- คาจัดทําเอกสารรางหลักสูตรฯเลมละ 100 บาท
300 เลม เปนเงิน 30,000 บาท
2 3. วิพากษหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
หลักสูตร
1
/ / / /
198,000 งบรายจายอื่น
ทั่วไป และปรับปรุงแกไข
คาตอบแทน
- คาตอบแทนกรรมการวิพากษหลักสูตร
หมวดศึกษาทั่วไป 10 คนๆ ละ 6 ชั่วโมง
ชั่วโมงละ 600 บาท เปนเงิน 36,000 บาท
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วัตถุ
ประสงค
ขอที่

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

400,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
งบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

คาใชสอย
- คาอาหารวางและอาหารกลางวันในการวิพากษ
หลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไป 300 คน
คนละ 200 บาท เปนเงิน 60,000 บาท
- คาวิเคราะหขอมูลแบบสอบถาม
เปนเงิน 5,000 บาท
คาวัสดุ
- คาจัดทําเอกสารหลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไป
แบบสอบถาม และเอกสารการวิพากษหลักสูตร
หมวดศึกษาทั่วไป เปนเงิน 60,000 บาท
- คาวัสดุในการจัดประชุม เปนเงิน 37,000 บาท

คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
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บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. งาน/โครงการ พัฒนาหลักสูตรของคณะระดับ Core Course
งบประมาณแผนดิน 300,000 บาท รหัส
2-1-0902-2-05
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
บาท รหัส
4. ผูรับผิดชอบ นางนภัสภรณ โชติมิตร
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด 30 กันยายน 2553
6. หลักการเหตุผล
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกําหนดแนวทางการจัดการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญาในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถ
จัดการศึกษาไดอยางหลากหลาย ทันสมัย จึงไดจัดทําโครงการเพื่อใหมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่ไดรับการพัฒนาและปรับปรุงใหมีคหลากหลาย ทันสมัย มีมาตรฐาน และมีคุณภาพการศึกษาสอดคลอง
กับความกาวหนาดานวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งอาจใชเวลาในการศึกษาสั้นลงและประหยัดคาใชจายในการศึกษา อีกทั้งทําใหผูศึกษามีความเชี่ยวชาญในศาสตรทั้ง 2 ศาสตร และสามารถเชื่องโยงศาสตร
เหลานั้นไดอยางบูรณาการเพื่อประโยชนในการรักษามาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี และเพื่อใหการบริหารงานดานวิชาการดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความรู กิจกรรมหลัก : บริหารสนับสนุนการจัดการศึกษา
ความเขาใจในเกณฑและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
กิจกรรมยอย :
2. สามารถพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรไดอยาง
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการใหความรูในการพัฒนา
1. จํานวนผูเขาประชุมเชิงปฏิบัติการ
1. ผูเขาประชุมฯมีความรูความเขาใจในเกณฑและ
เหมาะสมและมีความทันสมัย สอดคลองกับความตอง และปรับปรุงหลักสูตรแบบ Core Couse
กรอบมาตรฐาน และแนวทางการดําเนินการ
กิจกรรมรอง : พัฒนาหลักสูตร
การของทองถิ่นและสังคม
กิจกรรมยอย :
1. ประสานงานการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรกับทุก 1. จํานวนหลักสูตรที่พัฒนาและปรับปรุงตาม 1. หลักสูตรที่พัฒนาและปรับปรุงไดรับการรับรอง
สาขาเพื่อตรวจสอบขอมูลและขั้นตอนการพัฒนาฯโดย เกณฑมาตรฐาน
จาก สกอ. และสภาวิชาชีพ
สงเสริมใหมีบุคคลภายนอกมีสวนรวมในการดําเนินงาน
2. คณะ/สาขา ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
โดยสนับสนุนการวิพากษหลักสูตรและจัดทํารูปเลม
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8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
งบประมาณ
พ.ศ. 2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการใหความรู
ครั้ง/คน
1/250
/
184,400 งบรายจายอื่น
ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
คาตอบแทน
แบบควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
- คาตอบแทนวิทยากรครั้งละ 2 คนๆละ 6 ชั่วโมง
Core Couse
2 วันชัว่ โมงละ 600 รอยบาท
เปนเงิน 14,400 บาท
คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน 2 มื้อๆ ละ 120 บาท ครั้งละ
300 คน เปนเงิน 72,000 บาท
- คาอาหารวาง 4 มื้อๆละ 40 บาท ครั้งละ 300 คน
เปนเงิน 48,000 บาท
คาวัสดุ
- คาเอกสารและวัสดุประกอบการอบรม
จํานวน 280 ชุด เปนเงิน 50,000 บาท
2 2. ประสานงานการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร
/
/
/
/
10,000 งบรายจายอื่น
หลักสูตรกับทุกสาขาเพื่อตรวจสอบขอมูล
ใหม
คาใชสอย
และขั้นตอนการพัฒนาฯโดยสงเสริม
- คาอาหารวางการประชุมคณะกรรมการ
ใหมีบุคคลภายนอกมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบหลักสูตร 4 ครั้งๆละ 15 คน
ดําเนินงาน
คนละ 40 บาท เปนเงิน 2,400 บาท
คาวัสดุ
- คาเอกสารประกอบการประชุม
เปนเงิน 7,600 บาท
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วัตถุ
ประสงค
ขอที่

3. คณะ/สาขา ดําเนินการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรโดยสนับสนุน
การวิพากษหลักสูตรและจัดทํารูปเลม

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

300,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
งบประมาณ
พ.ศ. 2553
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
/ / / / / / / / / / / /
105,600 งบรายจายอื่น
คาใชสอย
- คาอาหารวางและอาหารกลางวันในการวิพากษ
หลักสูตร เปนเงิน 20,000 บาท
- คาวิเคราะหขอมูลแบบสอบถาม
เปนเงิน 10,600 บาท
คาวัสดุ
- คาจัดทําเอกสารหลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไป
แบบสอบถาม และเอกสารการวิพากษหลักสูตร
หมวดศึกษาทั่วไป เปนเงิน 30,000 บาท
- คาวัสดุปรับปรุงหลักสูตร เปนเงิน 45,000 บาท
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บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. งาน/โครงการ แนะแนวการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
300,000 บาท รหัส
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3-1-0902-2-06
4. ผูรับผิดชอบ นางสาวเฉลย ทองคํา
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด 30 กันยายน 2553
6. หลักการเหตุผล
ในปจจุบันสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนมีเพิ่มมากขึ้น มีการแขงขัน กันเพื่อดึงนักศึกษาเขาศึกษาตอในสถาบันกันมากซึ่งการแขงขันเปนภาวะคุกคาม
ที่ทางมหาวิทยาลัยไมอาจอยูนิ่งเฉยได การใหขอมูลที่ถูกตองและเขาถึง กลุมเปาหมายถือเปนยุทธศาสตรเชิงรุกเพื่อใหไดมาถึงนักศึกษาทั้งปริมาณและคุณภาพตามที่มหาวิทยาลัยตองการ
การแนะแนวการศึกษาตอจึงเปนวิธีการหนึ่งที่สําคัญยิ่งในการที่จําเปนตองทําอยางตอเนื่องเพิ่มปริมาณนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
กิจกรรมหลัก : บริหารสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. เพื่อเปนการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย
2. เพื่อเปนการแสดงศักยภาพเชิงรุกของมหาวิทยาลัย กิจกรรมยอย :
3. เพื่อเปนการใหขอมูลทางตรงแกกลุมเปาหมาย
1. ออกแนะแนวตามโรงเรียนมัธยมกลุมเปาหมาย 1. เพิ่มปริมาณนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
1. นักศึกษาเขาศึกษาตอในสถาบันเพิ่มขึ้น
4. เพื่อเปนการเพิ่มยอดนักศึกษาในปการศึกษา 2553
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

300,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
พ.ศ. 2553
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1-4 1. ออกแนะแนวตามโรงเรียนมัธยม
โรงเรียน
40
/ / / /
/ / /
300,000 งบดําเนินการ
กลุมเปาหมาย
คาใชสอย
- คาเบี้ยเลี้ยง 10 คน ๆ ละ 210 บาท 40 ครั้ง
เปนเงิน 84,000 บาท
- คาที่พัก 10 คน ๆ ละ 1000 บาท 6 ครั้ง
เปนเงิน 60,000 บาท
คาวัสดุ
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง 1,000 บาท 20 ครั้ง
เปนเงิน 20,000 บาท
- สมุดโนต 5,000 เลม ๆ ละ 10 บาท
เปนเงิน 50,000 บาท
- ของที่ระลึก 10 ชิ้น ๆ ละ 5,000 บาท
เปนเงิน 50,000 บาท
- เอกสารประกอบการแนะแนว
เปนเงิน 36,000 บาท
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บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. งาน/โครงการ พัฒนาสหกิจศึกษาและ UBI
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
1,000,000 บาท รหัส
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3-1-0902-2-07
4. ผูรับผิดชอบ ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด 30 กันยายน 2553
6. หลักการเหตุผล
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดสรางเครือขายการศึกษาระบบสหกิจศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาคุณลักษณะและสมรรถนะบัณฑิต
ใหตรงกับความตองการของผูใชบัณฑิตจ และสามารถแขงขันไดในระดับสากล และเห็นวาสหกิจศึกษาเปนแนวทางหนึ่งที่มีความสําคัญยิ่ง จึงไดจัดทําโครงการเพื่อใหมหาวิทยาลัยและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยไดรับความรู ความเขาใจ ตลอดจนรวมกันพัฒนาสหกิจศึกษาใหมีความยั่งยืน มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่ไดรับการพัฒนาและปรับปรุงใหมีความเหมาะสมและทันสมัย โดยสงเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาอยางตอเนื่องและยั่งยืน เพื่อใหบัณฑิตมีความสมบูรณพรอม มีคุณภาพ คุณลักษณะ และสมรรถนะตรงตามความตองการขององคกรของผูใชบัณฑิต
ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการอุดมศึกษา รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยโดยรวมตอไป
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
กิจกรรมหลัก : บริหารสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มีความรูความเขาใจในระบบสหกิจศึกษา
กิจกรรมยอย :
2. สามารถพัฒนาสหกิจศึกษาเหมาะสมและ
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการใหความรูในการดําเนิน 1. จํานวนผูเขาประชุมเชิงปฏิบัติการ
1. ผูเขาประชุมฯมีความรูความเขาใจในเกณฑและ
มีความทันสมัย สอดคลองกับความตอง
การระบบสหกิจศึกษา
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
การของทองถิ่นและสังคม
2. การศึกษาศักยภาพการดําเนินงานสหกิจศึกษา
1. มีขอมูลเบื้องตนการเกินการสหกิจศึกษา 1. มีขอมูลเพื่อใชในการพัฒนางานสหกิจศึกษาของ
3. มีการพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยและองคกรผูใชบัณฑิต
มหาวิทยาลัย
กิจกรรมรอง : พัฒนาสหกิจศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
กิจกรรมยอย :
1. สรางเครือขายความรวมมือสหกิจศึกษา
1. มีเครือขายสหกิจศึกษา
1. มีเครือขายสหกิจศึกษาที่มีการพัฒนาและยั่งยืน
2. คณะ/สาขา ดําเนินการสหกิจศึกษา
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กิจกรรม
3. จัดทําระบบฐานขอมูลสหกิจศึกษา
4. รายงานขอมูลการดําเนินงานสหกิจศึกษา

ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. ระบบฐานขอมูลหลักสูตร

ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
1. ฐานขอมูลหลักสูตรที่มีขอมูลที่เปนปจจุบัน และ
เชื่อถือได สะดวกรวดเร็วในการคนหา และมี
รายงานขอมูลที่ถูกตอง สามารถเชื่อมโยงกับ
เครือขายของ สกอ. ไดในอนาคต

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการใหความรู
ครั้ง/คน
3/250
/
/
/
391,600 งบรายจายอื่น
ในการดําเนินการระบบสหกิจศึกษา
คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากรครั้งละ 2 คนๆละ 6 ชั่วโมง
ชั่วโมงละ 600 รอยบาท 3 ครั้ง
เปนเงิน 21,600 บาท
คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน 2 มื้อๆ ละ 120 บาท
3 ครั้ง ๆ ละ 250 คน เปนเงิน 180,000 บาท
- คาอาหารวาง 4 มื้อ ๆ ละ 40 บาท
3 ครั้ง ๆ ละ 250 คน เปนเงิน 120,000 บาท
คาวัสดุ
- คาเอกสารประกอบการอบรม ชุดละ 200 บาท
จํานวน 350 ชุด เปนเงิน 70,000 บาท

วัตถุประสงคของงาน/โครงการ

554

3

องคกร
ที่รวม
เครือขาย

ระบบ
ฐานขอมูล

4. จัดทําระบบฐานขอมูลสหกิจศึกษา

1

100

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

- คาวิเคราะหผลการใชงานระบบ
เปนเงิน 8,000 บาท

- คาจางจัดทําระบบฐานขอมูล เปนเงิน 20,000 บาท

ของสมาชิกเครือขาย เปนเงิน 20,000 บาท
คาใชสอย
- คาใชจายในการเก็บรวบรวมขอมูล
เปนเงิน 30,000 บาท
- คาวิเคราะหและสรุปผลขอมูล
เปนเงิน 20,000 บาท
311,400 งบรายจายอื่น
คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร เปนเงิน 31,400 บาท
คาใชสอย
- คาเบี้ยเลี้ยงและคาที่พัก เปนเงิน 130,000 บาท
คาวัสดุ
- คาเอกสาร เปนเงิน 100,000 บาท
- คาวัสดุสํานักงาน เปนเงิน 50,000 บาท
203,000 งบรายจายอื่น
คาใชสอย

- คาตอบแทนการสํารวจภาคสนามของคณะสํารวจ

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
เรื่อง/เลม
1/350
/ / /
70,000 งบรายจายอื่น
คาตอบแทน

3. สรางเครือขายความรวมมือสหกิจศึกษา
คณะ/สาขา ดําเนินการสหกิจศึกษา

วัตถุ
รายละเอียดกิจกรรม
ประสงค
ขอที่
2 2. การศึกษาศักยภาพการดําเนินงาน
สหกิจศึกษา
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วัตถุ
ประสงค
ขอที่

5. รายงานขอมูลหลักสูตรที่ไดรับการ
รับรองและเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

รายละเอียดกิจกรรม

4/100

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ครั้ง/เลม
/

/

/

/

คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)

1,000,000

คาวัสดุ
- คาเอกสารในการจัดทําระบบ
เปนเงิน 10,000 บาท
- คาวัสดุคอมพิวเตอร เปนเงิน 165,000 บาท
24,000 งบรายจายอื่น
คาวัสดุ
- คาจัดทําเอกสารรายงาน 4 ครั้งๆ ละ 100 เลม
เลมละ 60 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
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บริการวิชาการ
1. แผนงาน
ผลผลิต ผลงานการใหบริการวิชาการ
2. งาน/โครงการ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
190,000 บาท รหัส
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3-2-0902-2-08
4. ผูรับผิดชอบ รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด 30 กันยายน 2553
6. หลักการเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีใหความสําคัญตอการพัฒนาองคกรใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ สงเสริมใหอาจารยผูสอนและนักศึกษาไดคนควาเพื่อองคความรูใหมี การจัดทําวารสารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรีจึงเปนชองทางหนึ่งที่สําคัญสําหรับสงเสริมอาจารยและนักศึกษาใหสามารถเผยแพรองคความรูทั้งในรูปแบบของบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อประโยชนในการพัฒนาองคกรและการวิจัย
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
กิจกรรม
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
1. อาจารยมีตําแหนงทางวิชาการสูงขึ้น
1. เพื่อเผยแพรความรูทางดานวิชาการและงานวิจัย กิจกรรมหลัก : บริการวิชาการ
กิจกรรมรอง : ประกันคุณภาพ
ในรูปบทความของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กิจกรรมสนับสนุน : สนับสนุนสงเสริมการบริการ
เพชรบุรี
2. เพื่อเผยแพรความรูงานวิจัยในรูปบทความของ
1. วิชาการและบริหารงานทั่วไป
1. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. มหาวิทยาลัยมีแหลงความรูเพื่อการศึกษา
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปละ 1 ฉบับ
เพิ่มเติมในฐานขอมูลงานวิจัยแหงชาติ
3. เพื่อผลิตวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

แบบเสนอรายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
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8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 1. อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความ
ครั้ง
1
/
60,000 งบดําเนินการ
ทางวิชาการและบทความงานวิจัยใหแก
คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 2 คนละ 6 ชั่วโมง
คณาจารยและนักศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษาของมหาวิทยาลัย
ชั่วโมงละ 600 บาท เปนเงิน 7,200 บาท
คาใชสอย
- คาอาหารกลางวันมื้อละ120 บาท จํานวน 200 คน
เปนเงิน 24,000 บาท
- คาอาหารวาง 2 มื้อๆละ 40 บาท จํานวน 200 คน
เปนเงิน 16,000 บาท
- คาใชจายในการเดินทาง เปนเงิน 4,800 บาท
คาวัสดุ
- คาเอกสารประกอบการอบรม ชุดละ 40 บาท
จํานวน 200 คน เปนเงิน 8,000 บาท
2 2. จัดทําวารสารมหาวิทยาลัย
ฉบับ
1
/ / / / / / /
130,000 งบดําเนินการ
คาตอบแทน
ราชภัฏเพชรบุรี
- คาตอบแทนกรรมการผูทรงคุณวุฒิอานบทความ
จํานวน 30 คนๆละ 500 บาท เปนเงิน 15,000 บาท
- คาเบี้ยประชุมผูทรงคุณวุฒิ 5 คนๆละ 1,000 บาท
เปนเงิน 5,000 บาท
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วัตถุ
ประสงค
ขอที่

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

190,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
งบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

คาใชสอย
- คาอาหารวางประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 15 คนๆละ 40 บาท เปนเงิน 600 บาท
คาวัสดุ
- คาของที่ระลึก ราคา 500 บาท จํานวน 5 คน
เปนเงิน 2,500 บาท
- คาใชจายประชาสัมพันธ เปนเงิน 6,900 บาท
- คาจัดพิมพวารสาร จํานวน 500 เลมๆละ 200 บาท
เปนเงิน 100,000 บาท

คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
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บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. งาน/โครงการ จัดทําคูมือวิทยานิพนธสําหรับอาจารยที่ปรึกษา
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
38,000 บาท รหัส
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3-1-0902-2-09
4. ผูรับผิดชอบ งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด 30 กันยายน 2553
6. หลักการเหตุผล
งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปนหนวยงานหลักในการประสานงานดานตางๆ ทางดานวิชาการใหแกคณาจารย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
และยังมีภารกิจสําคัญในการสงเสริมความรู และสหวิทยาการตางๆ ใหแกคณาจารยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คูมือการจัดทําวิทยานิพนธจัดวาเปนเครื่องมือหรือกุญแจสําคัญที่จะชวยให
ผูที่เกี่ยวของกับการทําวิทยานิพนธใหสามารถดําเนินการใหบรรลุตามวัตถุประสงคของที่ตั้งไวได โดยสามารถศึกษาหาความรูไดดวยตนเองและจัดทําดวยตนเองไดดังนั้นคูมือการจัดทําวิทยานิพนธ
จึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งสําหรับผูที่เกี่ยวของกับการทําวิทยานิพนธจะไดทําวิทยานิพนธอยางมีคุณภาพและถูกตองตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยไดตั้งไว
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลิต
1. เพื่อเปนเครื่องมือสําหรับการทําวิทยานิพนธของ กิจกรรมหลัก : บริหารสนับสนุนการจัดการศึกษา
นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกทุกสาขาวิชา กิจกรรมยอย :
รวมทั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธดวย
1. จัดทําคูมือการทําวิทยานิพนธสําหรับอาจารย 1. ไดคูมือการทําวิทยานิพนธจํานวน 1,500 เลม 1. อาจารยที่ปรึกษาฯ และนักศึกษามีแนวทาง
ที่ปรึกษาฯ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ในการทําวิทยานิพนธและสามารถศึกษาได
ดวยตนเองตามขั้นตอนตางๆ

แบบเสนอรายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

38,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
พ.ศ. 2553
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1. จัดทําตนฉบับคูมือการทํา
เลม
1,500
/ / /
38,000 งบดําเนินการ
วิทยานิพนธ
คาวัสดุ
- คาจางพิมพตนฉบับ 2,000 บาท
- คาจัดทํารูปเลมจํานวน 1,200 เลมๆละ 30 บาท
เปนเงิน 36,000 บาท
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บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. งาน/โครงการ สอบวัดความรูวิชาพื้นฐาน 4 วิชา
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
105,000 บาท รหัส
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3-1-0902-2-10
4. ผูรับผิดชอบ นางศุภวรรณ สวัสดิ์วารี
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2553
6. หลักการเหตุผล
เพื่อใหนักศึกษาไดมีความรู ความเขาใจ ในวิชาพื้นฐาน 4 วิชา และเพื่อมุงเนนการประกันคุณภาพทางการศึกษาและสนับสนุนใหมีการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถมีความเขาใจอยางตอเนื่อง
การสอบวัดวิชาพื้นฐาน 4 วิชาจึงเปนหลักเกณฑหนึ่งในการเสริมสรางศักยภาพใหกับบัณฑิตที่จบการศึกษาและมหาวิทยาลัยตอไปมหาวิทยาลัยจึงตองมีการจัดสอบวิชาพื้นฐาน 4 วิชาตอไป
อยางตอเนื่อง
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
กิจกรรมหลัก : บริหารสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. เพื่อสอบวัดความรูพื้นฐานของนักศึกษากอน
จบการศึกษา ใน 4 วิชา คือฃ
กิจกรรมยอย :
- ภาษาอังกฤษ
1. จัดสอบวัดความรูพื้นฐาน 4 วิชา/ภาคเรียน
1. มีนักศึกษาเขาสอบประมาณการ 750 คน/ครั้ง 1. นักศึกษาผานการสอบ 60 %
- ภาษาไทย
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง รวม 4 ครั้ง ตอปการศึกษา
รวม 4 ครั้ง เทากับ 3,000 คน
- คณิตศาสตร
- คอมพิวเตอร

แบบเสนอรายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

105,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 1. จัดสอบวัดความรูพื้นฐาน 4 วิชา
ครั้ง
4
/ /
/ /
105,000 งบดําเนินการ
คาตอบแทน
- คาตอบแทนกรรมการดําเนินงานและคุมสอบ
25,000 บาท การสอบ 4 ครั้ง รวม 100,000 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุสํานักงาน 5,000 บาท
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บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. งาน/โครงการ พัฒนาบุคลากรสํานักสงเสริมวิชาการ
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
30,000 บาท รหัส
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3-1-0902-2-11
4. ผูรับผิดชอบ ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด 30 กันยายน 2553
6. หลักการเหตุผล
คุณภาพของการศึกษาจะเกิดขึ้นถามหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรักองคกร มุงมั่นตั้งใจปฏิบัติหนาที่ตามภาระงานที่กําหนด ดังนั้น ภารกิจของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
จะสําเร็จไดก็ตองอาศัยบุคลากรของสํานักทุกคนที่มีคุณภาพ มีความรักองคกร มุงมั่นตั้งใจปฏิบัติหนาที่ตามภาระงานที่ไดรับมอบหมาย การพัฒนาบุคลากรของสํานัก จึงมีความจําเปนและตองดําเนินการ
อยางตอเนื่องทุกปจะสําเร็จไดก็ตองอาศัยบุคลากรของสํานักทุกคนที่มีคุณภาพ มีความรักองคกร มุงมั่นตั้งใจปฏิบัติหนาที่ตามภาระงานที่ไดรับมอบหมาย การพัฒนาบุคลากรของสํานัก จึงมีความจําเปนและ
ตองดําเนินการอยางตอเนื่องทุกป
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร กิจกรรมหลัก : บริหารสนับสนุนการจัดการศึกษา
สายสนับสนุน
กิจกรรมยอย :
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูกับหนวยงานที่
1. อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับงานธุรการ
1. ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานธุรการ การเงิน 1. ความรู ความเขาใจ และปฏิบัติงานธุรการ
ประสบผลสําเร็จ
การเงินและพัสดุ
พัสดุ ของบุคลากรสายสนับสนุน สํานักสงเสริมฯ การเงิน และพัสดุไดถูกตอง
จํานวน 13 คน
2. ศึกษาดูงานหนวยงานที่ประสบผลสําเร็จ
1. แลกเปลี่ยนเรียนรูกับหนวยงานที่ประสบ
1. เกิดแนวคิดและไดรับประสบการณใหมๆ
จํานวน 2 แหง
ผลสําเร็จ จํานวน 2 แหง
ในการปฏิบัติงานธุรการ การเงิน และพัสดุ
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

30,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 1. อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับงานธุรการ
คน
13
/ / /
15,600 งบดําเนินการ
การเงินและพัสดุ
คาตอบแทน
- คาตอบแทนปฏิบัติงานลวงเวลา บุคลากรสาย
สนับสนุน จํานวน 13 คนๆละ 100 บาท 12 ครั้ง
เปนเงิน 15,600 บาท
2 2. ศึกษาดูงานหนวยงานที่ประสบผลสําเร็จ แหง
1
/
14,400 งบดําเนินการ
จํานวน 2 แหง
คาใชสอย
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง 4,400 บาท
- คาที่พัก 2 คืน เปนเงิน 10,000 บาท
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บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. งาน/โครงการ สนับสนุการจัดการศึกษานักศึกษานานาชาติ
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
100,000 บาท รหัส
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3-1-0902-1-12
4. ผูรับผิดชอบ ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด 30 กันยายน 2553
6. หลักการเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีไดดําเนินโครงการความมือวทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศมาอยางตอเนื่องเพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพของการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนเปนการเพิ่มจํานวนนักศึกษาตางชาติที่เขามาศึกษาตอยังมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเพิ่มมากขึ้น จึงตองมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อรองรับการดําเนินงานใหเปนไป
ตามเปาหมายที่กําหนดไว
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
กิจกรรมหลัก : บริหารสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. เพื่อพัฒนาการดําเนินงานศูนยจัดการศึกษา
นานาชาติใหมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมยอย :
2. เพื่อเปนศูนยอํานวยการในการบริการวิชาการแก
1. จัดทําสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ ไดแก CD 1. ไดสื่อประชาสัมพันธหลากหลายรูปแบบ 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเปนที่รูจัดและเปน
นักศึกษานานาชาติ
เว็บไซต แผนพับ คูมือการดําเนินงาน เปนตน
ที่ยอมรับของนักศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา
3. เพื่อดําเนินการจัดการศึกษานานาชาติใหมี
2. จัดทําหนังสือรวมเลมศิษยเกา
1. ไดหนังสือรวมเลมศิษยเกา
ประสิทธิภาพมากขึ้น
3. จัดทําหนังสืออนุสาสนนักศึกษาปจจุบัน
1. ไดหนังสืออนุสาสนนักศึกษาปจจุบัน
4. เพื่อขยายหลักสูตรในการเขาศึกษาและเพิ่มจํานวน 4. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนโดยทําขอสอบ
1. ไดขอสอบมาตรฐานวัดความรูภาษาไทย
นักศึกษาใหมากขึ้น
มาตรฐานวัดความรูทางภาษาไทย
5. งานประสานความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษา
1. มีเครือขายการรับนักศึกษากับสถาบันอุดม 1. ขยายความรวมมือในดานการรับนักศึกษาให
ในตางประเทศ
ศึกษาตางประเทศ
มีระบบมากขึ้นและมีความรวมมือในสาขาตางๆ
มากขึ้น
6. ขยายหลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาตางๆ มากขึ้น 1. มีหลักสูตรใหนักศึกษาเขาศึกษามากขึ้น 1. รวมทั้งสรางความสัมพันธอันดีระหวางสถาบัน
เครือขายระหวางประเทศมากขึ้น

แบบเสนอรายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
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ฉบับ

ฉบับ

ชุด

2. จัดทําหนังสือรวมเลมศิษยเกา

3. จัดทําหนังสืออนุสาสนนักศึกษาปจจุบัน

4. ทําขอสอบมาตรฐานวัดความรู
ทางภาษาไทย

2

3

4

1

100

500

/

/

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
ประสงค
ต.ค พ.ย ธ.ค
ขอที่
1 1. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ
ชิ้นงาน
1. แผนพับ
1,000
/ / /
2. เว็บไซต
1
/ / /
3. ปายนิเทศ
4
/
4. คูมือ
1,000
/
5. CD แนะนํา
1
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)

งบดําเนินการ
คาวัสดุ
- คาจัดทําเว็บไซต เปนเงิน 10,000 บาท
- คาจัดทําเอกสาร เปนเงิน 20,000 บาท
- คาจัดทําตนฉบับ CD เปนเงิน 5,000 บาท
- คาเอกสารประชาสัมพันธ เปนเงิน 10,000 บาท
- คูมือนักศึกษา เปนเงิน 20,000 บาท
- ปายนิเทศ เปนเงิน 10,000 บาท
5,000 งบดําเนินการ
คาวัสดุ
- คาพิมพเอกสาร เปนเงิน 5,000 บาท
5,000 งบดําเนินการ
คาวัสดุ
- คาพิมพเอกสาร เปนเงิน 5,000 บาท
5,000 งบดําเนินการ
คาตอบแทน
- คาตอบแทนคณะกรรมการ เปนเงิน 2,500 บาท
คาวัสดุ
- คาจัดพิมพเอกสาร เปนเงิน 500 บาท
- คาจัดทําเอกสารขอสอบ เปนเงิน 2,000 บาท

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
75,000
/ /
/ /
/ / / / / / / / /
/ / / / /
/ / / / / /
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วัตถุ
รายละเอียดกิจกรรม
ประสงค
ขอที่
5 5. งานพัฒนาหลักสูตร

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

100,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
หลักสูตร
2
/ / / / / / / / / / / /
10,000 งบดําเนินการ
คาตอบแทน
- คาตอบแทนคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร
เปนเงิน 6,000 บาท
คาใชสอย
- คาอาหารวางประชุมคณะทํางานจัดทําหลักสูตร
5 มื้อๆละ 15 คนๆละ 40 บาท เปนเงิน 3,000 บาท
- คาพิมพเอกสารหลักสูตร เปนเงิน 1,000 บาท
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บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. งาน/โครงการ สัมมนาการจัดการความรู เรื่องการบริการจัดการคุณภาพงานวิจัย
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
80,000 บาท รหัส
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3-1-0902-2-13
4. ผูรับผิดชอบ งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด 30 กันยายน 2553
6. หลักการเหตุผล
เนื่องดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก วิทยานิพนธนับเปนหัวใจของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชา
ในหลักสูตรระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยฯ สวนใหญยังเนนใหนักศึกษาบัณฑิตตองศึกษาคนควารายวิชาที่เกี่ยวของและทําวิทยานิพนธซึ่งบุคลากรที่เกี่ยวของนอกจาก
นักศึกษาแลว ตองมีทั้งอาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ รวมทั้งผูที่ทําหนาที่บริหารหลักสูตร บริหารสาขาวิชาและผูกํากับดูแลการบัณฑิตศึกษาโดยภาพรวมคณาจารยและผูทรงคุณวุฒิ
เหลานี้มีพื้นฐานทางการศึกษาหลากหลายสาขาวิชา ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณซึ่งกันและกันจากการนําเสนอกรณีที่ประสบความสําเร็จ (bast practice) และศึกษาจากกิจกรรม
การฟงบรรยาย การอภิปราย และทําการเลือกสรรความรูที่สามารถปฏิบัติไดและเหมาะสมกับบริบท แลวจึงนํามาสูการปฏิบัติจนเปนชุมชนแหงการปฏิบัติ (CoP : Community of Practice) ตอไป
งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงตองการพัฒนาคณาจารยเพื่อใหมีความรู ความสามารถทั้งในการบริหารจัดการ การสอน การควบคุม
และแนะนําใหคําปรึกษาการทําวิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษา จนสามารถนําไปสูการปฏิบัติได ดวยการจัดโครงการสัมมนาครั้งนี้ขึ้น
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
กิจกรรม
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
กิจกรรมหลัก : บริหารสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ
การบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา การควบคุม และ
กิจกรรมยอย :
แนะนําใหคําปรึกษาการจัดทําวิทยานิพนธ
1. การบรรยายและอภิปรายโดยวิทยากรพิเศษ 1. ผูรวมสัมมนา 160 คน
1. ผูรวมสัมมนาเกิดความรูความเขาใจ
ระหวางผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก ผูบริหารและ
และผูบริหารบัณฑิตศึกษา
มหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2. นําเสนอตัวอยางการปฏิบติที่เปนเลิศ
1. Best Practice จากสาขาวิชาที่เปด บัณฑิตศึกษา 1. สาขาที่เปดสอนระดับบัณฑิตศึกษา
2. เพื่อสรุปบทเรียนการบริหารจัดการคุณภาพ
(Best Practice)
ประมาณ 4 กรณี
เปน Best Practice
งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาและนําไปสูการปฏิบัติ
3. สัมมนากลุมยอย
1. การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการ แนวคิด และ 1. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ
เจนกลายเปนชุมชนแหงการปฏิบัติ
แนวทางปฏิบัติการสัมมนากลุมยอย 3 กลุม คือ แนวคิด และแนวทางปฏิบัติตอไปจาก
(Cop : Community of Practice)
กลุมผูบริหาร กลุมผูสอน และกรรมการที่ปรึกษา การสัมมนากลุมยอย
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6. ติดตามและประเมินผล

5. สรุปผลการสัมมนา

4. นําเสนองานของแตละกลุม

กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
วิทยานิพนธ
1. ไดสรุปจากการสัมมนากลุมยอย 3 กลุม เปน
บทเรียนและแนวทางการปฏิบัติที่หลากหลาย
1. แนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริบท
ของแตละสาขาวิชาที่มีทรัพยากร วัฒนธรรมและ
บุคลากรแตกตางกันอยางนอย 2 แนวทาง และ
นําไปสูการปรับปรุงแกไขขอบังคับที่เกี่ยวของ
ใหเหมาะสมและสามารถปฏิบัติได
1. ผลการติดตามประเมินผลของแตละสาขาวิชา
ที่ทําอยางนอย 2 ครั้ง ตลอดปการศึกษา 2552 และ
จัดทําเปนรายงานที่เปนรูปเลม
6. รายงานจากการประเมินผลที่เปนรูปเลม
สมบูรณ

1. ไดบทเรียนและแนวทางการปฏิบัติที่
หลากหลายจากการนําเสนองานกลุม
1. ไดแนวทางการปฏิบัติหรือขอบังคับที่เกี่ยวของ
ที่เหมาะสมและสามารถปฏิบัติได

ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1-2 1. การสัมมนาการจัดการความรู
ครั้ง
1 ครั้ง
80,000 งบดําเนินการ
- เขียนโครงการ
คน
160 คน /
คาตอบแทน
- เสนอขอนุมัติโครงการ
/ /
- คาตอบแทนคณะกรรมการ เปนเงิน 10,000 บาท
- เตรียมการ
/ /
- คาตอบแทนการดําเนินงาน เปนเงิน 50,000 บาท
- ดําเนินการสัมมนา
/

วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
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- ติดตามประเมินผล

รายละเอียดกิจกรรม

80,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
/ / / / / / / / / / /
คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน เปนเงิน 8,000 บาท
- คาอาหารวาง เปนเงิน 2,000 บาท
คาวัสดุ
- คาจัดพิมพเอกสาร เปนเงิน 500 บาท
- คาจัดทํารูปเลมจํานวน เปนเงิน 9,500 บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
* รางวัลสําหรับชุมชนแหงการปฏิบัติ ใหจัดทําเปนประกาศรายป (ไมรวมในยอดรวมทั้งหมด)
** ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

วัตถุ
ประสงค
ขอที่
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วิจัย
1. แผนงาน
ผลผลิต ผลงานการวิจัยและสรางองคความรู
งบประมาณแผนดิน
2. งาน/โครงการ วิจัยพัฒนางานสํานักสงเสริมวิชาการ
บาท รหัส
29,900 บาท รหัส
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3-4-0902-2-14
4. ผูรับผิดชอบ นางปนทอง อมรจุติ, นางนภัสภรณ โชติมิตร และนางศุภวรรณ สวัสดิ์วารี
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด 30 กันยายน 2553
6. หลักการเหตุผล
การดําเนินงานของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปนงานที่ใหบริการดานวิชาการแกคณาจารย นักศึกษา และบุคลากรทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนงานที่ตองใหบริการ
แกบุคลลจํานวนมาก เพื่อใหระบบงานของสํานักฯ มีประสิทธิภาพ สามารถดําเนินงานไดอยางรวดเร็ว และถูกตอง ตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ สํานักสงเสริมจึงไดจัดทําโครงการวิจัย
เพื่อพัฒนางานของสํานักสงเสริมใหมีความกาวหนา เกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน (R2E) โดยผูปฏิบัติงานมีสวนรวมในการจัดทําการพัฒนา เปนการเพิ่มศักยภาพของผูปฏิบัติงานใหสามารถทํางานวิจัย
จากงานประจําและเกิดเปนการพัฒนางานอยางยั่งยืน
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
กิจกรรมหลัก : วิจัย
1. เพื่อทราบถึงปญหาและความตองการของ
นักศึกษา / อาจารย / บุคลากรทางการศึกา
กิจกรรมสนับสนุน :
ในการจัดตารางเรียนใหเหมาะสม
1. งานวิจัยสํารวจความพึงพอใจตอการจัดการ2. นําขอมูลการวิจัยดังกลาวเสนอตอผูบริหาร
เรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เพื่อพิจารณาวาจะมีการปรับปรุงแกไข
1.1 แจกแบบสํารวจความพึงพอใจตอการจัด 1. ไดแบบสํารวจดังกลาว ประมาณ 800 ชุด
1. ทราบถึงความตองการและความพึงพอใจตอ
ตามขอมูลดังกลาวหรือไม
การเรียนการสอน โดยใหนักศึกษา/อาจารย/
2. สรุปขอมูลที่ตองการปรับเปลี่ยน และขอมูล
การจัดการเรียนการสอน
บุคลาการ เปนผูใหขอมูล จํานวน 1,000 ชุด
ที่ดีแลว
1.2 วิเคราะหขอมูล สรุปผลรายงานการวิจัย
2. งานวิจัยสํารวจความพึงพอใจของผูมาใชบริการ 1. ไดระบบการดําเนินงานของสํานักสงเสริม
1. มีระบบการดําเนินงานของสํานักสงเสริม
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยใช
วิชาการและงานทะเบียน
วิชาการและงานทะเบียนทีมีประสิทธิภาพ
R2R/R2E
สามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็ว และถูกตอง
ตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ
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วัตถุประสงคของงาน/โครงการ

กิจกรรม
2.1 เก็บขอมูลเบื้องตนเพื่อวิเคราะหประเด็น
ปญหา
2.2 สรุปขอมูลเบื้องตนและออกแบบระบบ
สําหรับดําเนินการแกไขปญหา และพัฒนารูปแบบ
งานที่มีประสิทธิภาพใหดําเนินงานไดดียิ่งขึ้น
2.3 ดําเนินการทดสอบระบบที่ไดดําเนินการ
พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพมาดําเนินงาน
2.4 สํารวจผลจากการใชระบบที่พัฒนาขึ้น
2.5 วิเคราะหขอมูล และจัดทําสรุปรายงาน
พรอมทั้งจัดทํา Improvement Plane เพื่อใหเกิด
กระบวนการพัฒนางานอยางยั่งยืน
3. จัดทําเอกสารรายงานผลการวิจัยพรอมทั้ง
Improvement Plane แจงใหผูบริหารไดทราบขอมูล

ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต

1. ผูบริหารสามารถนําขอมูลที่ไดไปใชประกอบ
การตัดสินใจในการบริหารงานไดอยางรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชงาน
ไดอยางเหมาะสม คุมคา
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
ประสงค
ต.ค พ.ย ธ.ค
ขอที่
1 1. งานวิจัยสํารวจความพึงพอใจตอการ
จัดการเรียนการสอน
1.1 จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจ
ชุด
1,000
/
1.2 แจกแบบสํารวจความพึงพอใจ
คน
1,000
ใหกับนักศึกษา / อาจารย / บุคลากร
2. งานวิจัยสํารวจความพึงพอใจของผูมา
มาใชบริการสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน โดยใช R2E
2.1 เก็บขอมูลเบื้องตน
/
คน
1,000
2.2 สรุปขอมูลเบื้องตน และดําเนินการ รายงาน
/ /
1
พัฒนาปรับปรุงระบบ
2.3 ทดสอบระบบที่ทําการพัฒนา
ระบบ
1
2.5 วิเคราะหขอมูล และจัดทําสรุป
รายงาน
1
รายงาน
2 3. จัดทําเลมรายงานเสนอผุบริหาร
รายงาน
2
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

29,900

14,950 งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
- อุดหนุนคาใชจายสํารวจความพึงพอใจของผูมา
มาใชบริการสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน โดยใช R2E เปนเงิน 14,950 บาท

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
พ.ศ. 2553
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
14,950 งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
- อุดหนุนคาใชจายสํารวจความพึงพอใจตอการ
/ /
จัดการเรียนการสอน เปนเงิน 14,950 บาท
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บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. งาน/โครงการ พัฒนาระบบการเรียนการสอน
งบประมาณแผนดิน
บาท
100,000 บาท รหัส
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3-1-0902-2-15
4. ผูรับผิดชอบ รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด 30 กันยายน 2553
6. หลักการเหตุผล
ดวยการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีนี้มีอิทธิพลตอการเรียนการสอน สงผลใหตองปรับปรุงการเรียนการสอนใหเขาถึงการศึกษาที่หลากหลาย โดยพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ
ธรรมชาติ วัย อาชีพของผูเรียนดวยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนศึกษาไดดวยตนเองผานสื่ออิเล็กทรอนิกส และมีกระบวนการวัดผลประเมินผลที่สอดคลองกับวิธีการเรียนการสอน
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
กิจกรรม
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบอิเล็ก กิจกรรมหลัก : บริหารสนับสนุนการจัดการศึกษา
ทรอนิกส
กิจกรรมยอย :
2. เพื่อสงเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเนน
1. พัฒนาบุคากร
1. มีการผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปอิเล็ก 1. สงเสริมการวิจัยและบูรณาการงานวิจัย
ผูเรียนเปนสําคัญ
2. ประกันคุณภาพ
ทรอนิกสอยางนอย 75%ของหลักสูตรทั้งหมด กับการเรียนการสอน
3. เพื่อสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียน
3. สงเสริมกิจกรรมการศึกษา
จํานวนบทความที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร 2. พัฒนา ICT เพื่อบริหารจัดการและ
กิจกรรมสนับสนุน :
2. มีแผนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน การเรียนการสอน
1. บริหารงานทั่วไป
สําคัญทุกหลักสูตร
3. สนับสนุนงาน/โครงการที่มุงแกปญหาจากผล
2. กิจกรรมตามพันธกิจของหนวยงาน
3. มีการวิจัยในชั้นเรียนอยางนอย 20 เรื่อง การประเมินของ ก.พ.ร. สมศ. และ สกอ. และ
ตอปการศึกษา
การประเมินภายใน

แบบเสนอรายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
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8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 1. จัดอบรมเพื่อใหความรูในเรื่องการผลิต
ครั้ง
1
/
50,000 งบดําเนินการ
สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ
คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 2 คนละ 6 ชั่วโมง
สื่ออิเล็กทรอนิกส
ชั่วโมงละ 600 บาท เปนเงิน 7,200 บาท
คาใชสอย
- คาอาหารกลางวันมื้อละ 120 บาท จํานวน200 คน
เปนเงิน 24,000 บาท
- คาอาหารวาง 2 มื้อๆละ 40 บาท จํานวน 200 คน
เปนเงิน 16,000 บาท
คาวัสดุ
- คาเอกสารประกอบการอบรม ชุดละ 14 บาท
จํานวน 200 คน เปนเงิน 2,800 บาท
2 2. อบรมการจัดการเรียนการสอนโดยเนน
ครั้ง
1
/
50,000 งบดําเนินการ
คาตอบแทน
ผูเรียนเปนสําคัญ
- คาตอบแทนวิทยากร 2 คนละ 6 ชั่วโมง
ชั่วโมงละ 600 บาท เปนเงิน 7,200 บาท
คาใชสอย
- คาอาหารกลางวันมื้อละ 120 บาท จํานวน 200คน
เปนเงิน 24,000 บาท
- คาอาหารวาง 2 มื้อๆละ 40 บาท จํานวน 200 คน
เปนเงิน 16,000 บาท
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วัตถุ
ประสงค
ขอที่

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

100,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
งบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

คาวัสดุ
- คาเอกสารประกอบการอบรม ชุดละ 14 บาท
จํานวน 200 คน เปนเงิน 2,800 บาท

คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
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บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. งาน/โครงการ พัฒนาการบริการงานทะเบียน
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
60,000 บาท รหัส
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3-1-0902-2-16
4. ผูรับผิดชอบ นางประไพ ขมแกว นางจีรนุช ปมเปยม นางรัชนก เรืองอราม
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด 30 กันยายน 2553
6. หลักการเหตุผล
ปจจุบันงานบริการดานงานทะเบียนมีผูมาใชบริการเปนจํานวนมาก และผูใชบริการสวนใหญมีความเรงดวนในการใชเอกสารที่ขออยางรวดเร็วทําใหเกิดปญหาตางๆเชน ยื่นคํารองลาชา
เจาหนาที่มีงานอื่นตองปฏิบัติรวมดวยไมสามารถใหบริการไดทันทีประกอบกับบางครั้งผูมาใชบริการเตรียมเอกสารไมพรอม บอกวัตถุประสงคไมชัดเจน จึงทําใหเกิดปญหาตางๆมากมาย
จึงจําเปนตองปรับปรุงกระบวนการในการดําเนินการใหม เพื่อสรางความพึงพอใจทั้งผูใชบริการและผูใหบริการ
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
กิจกรรมหลัก : บริหารสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. เพื่อใหการบริการงานทะเบียนมีความรวดเร็ว
กิจกรรมยอย :
เปนที่ประทับใจแกผูมารับบริการ
2. เพื่อใหการบริการงานทะเบียนมีประสิทธิภาพ
1. จัดระบบการใหบริการที่มีประสิทธิภาพ
1. มีระยะเวลาและขั้นตอนในการทํางานที่ชัดเจน 1.ผูมาใชบริการไมเกิดภาวะทางอารมยที่แสดงถึง
มากขึ้น
โดยการใหบริการแบบ ONE STOP SERVICE และประกาศใหผูใชบริการไดทราบ
ความไมพอใจ
3. เพื่อใหเจาหนาที่มีความรักและผูกพันธตอการ
ที่กําหนดระยะเวลาแนนอน
ใหบริการที่ดี
2.สํารวจปญหาและขอบกพรองและทําการ
1.ไดขอมูลที่เปนปญหาและขอบกพรองที่ชัดเจน 1.หลังจากปรับปรุงแกไขแลวระบบและ
แกไขปรับปรุงใหดีขึ้น
ในรูปของเอกสารพรอมแนวทางในการแกไข
กระบวนการในการทํางานมีความชัดเจนสามารถ
ปรับปรุง
ปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็วมีประสิทธิภาพมาก
3.จัดทําอุปกรณและเครื่องมือตลอดจนวัสดุ
1.จัดหาปรับปรุง ซอมแซมอุปกรณและครุภัณฑ 1.บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีความสุขและมีความ
ครุภัณฑ ที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพในการทํางาน สําหรับการปฏิบัติการใหอยูในสภาพที่สามารถใช เต็มใจในการปฏิบัติงาน
เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูรับบริการ
งานไดดีและคลองตัว

แบบเสนอรายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
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5

สรุป และรายงานผล

1

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ครั้ง

/

60,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 จัดประชุมกําหนดและจัดทําแผนงาน
ครั้ง/คน
1/13
/
20,000 งบดําเนินการ
คาใชสอย
2 ประชาสัมพันธกิจกรรม
ครั้ง
12
/ / / / / / / / / / / /
- คาอาหารกลางวัน เปนเงิน 8,000 บาท
- อาหารวาง เชา - บาย เปนเงิน 2,000 บาท
คาวัสดุ
3 ดําเนินการใหบริการงานทะเบียน
คน/ป
45,000/ป / / / / / / / / / / / /
- คาวัสดุสํานักงาน เปนเงิน 10,000 บาท
40,000 งบลงทุน
คาครุภัณฑ
4 ประชุมปรับปรุงแกไขระบบการ
ครั้ง
12
/ / / / / / / / / / / /
- เครื่องกดบัตรคิว 1 เครื่อง ๆ ละ 40,000 บาท
ใหบริการ
เปนเงิน 40,000 บาท
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

144,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 1 .จัดทําจดหมายขาวเปนรายปกษ
ครั้ง/ฉบับ 24/1,000 / / / / / / / / / / / /
144,000 งบดําเนินการ
คาวัสดุ
- คาวัสดุสํานักงาน เปนเงิน 144,000 บาท

บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. งาน/โครงการ ประชาสัมพันธกิจกรรมสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
144,000 บาท รหัส
สํานักสงเสริมวิชาการ
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3-1-0902-2-17
4. ผูรับผิดชอบ นางสาวเฉลย ทองคํา , นายกษิเดช เดชาอมรกิต
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด 30 กันยายน 2553
6. หลักการเหตุผล
ปจจุบันสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดดําเนินงานในเชิงรุกซึ่งมีโครงการและกิจกรรมที่หลากหลาย สื่อกิจกรรมสวนใหญมีความสําคัญที่จะตองเผยแพรขาวสารใหกับนักศึกษาและคณาจารย
ในมหาวิทยาลัยไดรับทราบอยางรวดเร็วและทั่วถึงสื่อประชาสัมพันธจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งที่ควรมีการพัฒนารูปแบบใหทันสมัยนาติดตามขาวสารซึ่งจะเปนประโยชนกับนักศึกษาเปนอยางยิ่ง
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
กิจกรรมหลัก : บริหารสนับสนุนการจัดการศึกษา 1. เผยแพรขาวสารใหกับนักศึกษาและคณาจารย 1. ขาวสารซึ่งจะเปนประโยชนกับนักศึกษา
1. เพื่อประชาสัมพันธขาวสาร และกิจกรรม
ของสํานักที่นักศึกษาตองทราบ เชน กําหนด
กิจกรรมยอย :
ในมหาวิทยาลัย
การลงทะเบียน ประกาศ ระเบียบตางๆ เปนตน
1. จัดทําจดหมายขาวเปนรายปกษ

แบบเสนอรายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
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บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. งาน/โครงการ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
805,000 บาท รหัส
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3-1-0902-2-18
4. ผูรับผิดชอบ ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด 30 กันยายน 2553
6. หลักการเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มาอยางตอเนื่อง
และประกอบกับ สมศ. จะมาตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม ในปการศึกษา 2553 ดังนั้นงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จึงจําเปนตองทําโครงการนี้ขึ้น เพื่อเตรียมความพรอม
และพัฒนางานประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
กิจกรรมหลัก : บริหารสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. ทําความเขาใจใหบุคลากรที่ทํางานประกันฯ มี
ความเขาใจเกี่ยวกับการเก็บขอมูล
กิจกรรมยอย :
2. คณะ/สํานักมีความเขาใจในการจัดทําและเขียนSAR 1. พัฒนาบุคลากร
1. บุคลากรของมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 80% 1. บุคลากรสามารถนําความรูไปใชในรวบรวม
3. ประเมินระดับคณะ/สํานัก
มีความเขาใจในการเก็บขอมูล
ขอมูลเพื่อจัดทํา SAR
4. ประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย
2. ประกันคุณภาพ
1. ผูเขียน SAR มีความเขาใจในระบบ
2. เลมรายงาน SAR
5. มีระบบฐานขอมูลในการดําเนินการ
งานประกัน
ดานงานประกัน
กิจกรรมสนับสนุน
1. พัฒนาระบบฐานขอมูลหรือจัดหาระบบฐานขอมูล 1. มีคาเฉลี่ยประเมินในแตละคณะ/สํานัก
1. มีฐานขอมูลงานประกันที่มีคุณภาพสามารถ
อยางนอยอยูในเกณฑพอใช
งานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รองรับขอมูลงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
2. มีคาเฉลี่ยอยูในระดับดี
ไดอยางมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได สะดวกรวดเร็ว
3. มีระบบฐานขอมูลและประกันคุณภาพของ ในการคนหาและมีรายงานขอมูลที่ถูกตองสามารถ
มหาวิทยาลัย
เชื่อมโยงกับเครือขายภายนอกไดในอนาคต

แบบเสนอรายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
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8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเก็บขอมูล
ครั้ง/คน
1/120
/
80,000 งบดําเนินการ
เพื่อจัดทํา SAR
คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 6 ชั่วโมง
ชั่วโมงละ 600 บาท 2 วัน เปนเงิน 14,400 บาท
คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน 2 มื้อละ 120 บาท
จํานวน 120 คน เปนเงิน 28,800 บาท
- คาอาหารวาง 4 มื้อๆละ 40 บาท จํานวน 120 คน
เปนเงิน 19,200 บาท
- คาใชจายในการเดินทาง เปนเงิน 5,000 บาท
คาวัสดุ
- คาเอกสารประกอบการอบรม
เปนเงิน 12,600 บาท
2 2. จัดอบรมเตรียมความพรอมเพื่อเขียน
ครั้ง/คน
1/120
/
80,000 งบดําเนินการ
คาตอบแทน
SAR
- คาตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 6 ชั่วโมง
ชั่วโมงละ 600 บาท 2 วัน เปนเงิน 14,400 บาท
คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน 2 มื้อละ 120 บาท
จํานวน 120 คน เปนเงิน 28,800 บาท
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3

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

3. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
คณะ/สํานัก

รายละเอียดกิจกรรม

คน

70

/

คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)

- คาอาหารวาง 4 มื้อๆละ 40 บาท จํานวน 120 คน
เปนเงิน 19,200 บาท
- คาใชจายในการเดินทาง เปนเงิน 5,000 บาท
คาวัสดุ
- คาเอกสารประกอบการอบรม
เปนเงิน 12,600 บาท
258,000 งบดําเนินการ
คาตอบแทน
- คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมิน 22 คน
3 วัน เปนเงิน 100,000 บาท
คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน 3 มื้อๆละ 120 บาท
จํานวน 70 คน เปนเงิน 25,200 บาท
- คาอาหารวาง 6 มื้อๆละ 40 บาท จํานวน 70 คน
เปนเงิน 16,800 บาท
- คาใชจายในการเดินทาง เปนเงิน 7,200 บาท
- คาที่พัก 22 คน 2 คืนๆละ 1,000 บาท
เปนเงิน 44,000 บาท
- คาดําเนินการอื่นๆ เปนเงิน 4,800 บาท
คาวัสดุ
- คาคูมือและเอกสารจัดทํา SAR 300 เลม
เลมละ 200 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
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วัตถุ
รายละเอียดกิจกรรม
ประสงค
ขอที่
4 4. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับมหาวิทยาลัย

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

805,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
วัน
2
/
387,000 งบดําเนินการ
คาตอบแทน
- คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมิน 12 คน
2 วัน เปนเงิน 250,000 บาท
คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน 3 มื้อ ๆ ละ 120 บาท
จํานวน 70 คน เปนเงิน 25,200 บาท
- คาอาหารวาง 6 มื้อๆละ 40 บาท จํานวน 70 คน
เปนเงิน 16,800 บาท
- คาใชจายในการเดินทาง เปนเงิน 7,400 บาท
- คาที่พัก 6 คน 2 คืนๆละ 1,000 บาท
เปนเงิน 12,000 บาท
- คาดําเนินการอื่นๆ เปนเงิน 5,600 บาท
คาวัสดุ
- คาเอกสาร เปนเงิน 28,000 บาท
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เปนเงิน 42,000 บาท
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บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. งาน/โครงการ สนับสนุนการทําผลงานวิชาการแกอาจารย
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
850,000 บาท รหัส
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
6-1-0902-2-20
4. ผูรับผิดชอบ นางนภัสภรณ โชติมิตร
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด 30 กันยายน 2553
6. หลักการเหตุผล
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องภาระงานอาจารยฉบับใหม สงผลใหคณาจารยตองผลิตผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้น รวมทั้งปญหาที่เกิดจากการที่อาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการไดเกษียณอายุราชการ
ออกไปเรื่อยๆ และมากขึ้นทุกที มหาวิทยาลัยจังจัดตั้งโครงการทุนสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อสนับสนุนใหคณาจารยผลิตผลงานทางวิชาการและเขาสูตําแหนงทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น และ
เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจแกคณาจารยในการสรางสรรคผลงานอยางมีประสิทธิภาพ
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
กิจกรรม
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
1. คณาจารยผลิตผลงานทางวิชาการและเขาสูตําแหนง กิจกรรมหลัก : บริหารสนับสนุนการจัดการศึกษา
ทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น
กิจกรรมยอย :
2. มีคูมือในการผลิตผลงานทางวิชาการ
1. ประชุมพิจารณาทุนสนับสนุนการผลิตผลงาน
1. จํานวนผลงานที่ไดรับการอนุมัติเงินทุน
ทางวิชาการแกคณาจารย
2. จํานวนคณาจารยที่เขาสูตําแหนง
ทางวิชาการ
3. จํานวนบทความที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร
2. จัดทําคูมือการผลิตผลงานทางวิชาการ
1. มีคุมือการผลิตผลงานทางวิชาการ
1. สามารถใชคูมือในการผลิตผลงานและอางอิง
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

แบบเสนอรายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

850,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 1. ประชุมพิจารณาทุนสนับสนุนการผลิต
ครั้ง/
12/60
/ / / / / / / / / / / /
822,000 งบรายจายอื่น
ผลงานทางวิชาการแกคณาจารย
ชิ้นงาน
คาตอบแทน
- เงินทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ
เปนเงิน 800,000 บาท
คาใชสอย
- คาอาหารวางประชุม 12,000 บาท
คาวัสดุ
- คาเอกสารประกอบการประชุม
เปนเงิน 10,000 บาท
2 2. จัดทําคูมือการผลิตผลงานทางวิชาการ
เลม
350
/ /
28,000 งบรายจายอื่น
คาใชสอย
- คาอาหารวางประชุมคณะทํางานจัดทําคูมือ
เปนเงิน 4,000 บาท
คาวัสดุ
- คาพิมพเอกสารคูมือฯ เลมละ 80 บาท 300 เลม
เปนเงิน 24,000 บาท
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บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. งาน/โครงการ พัฒนางานประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผนดิน 500,000 บาท รหัส
2-1-0904-2-21
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
บาท รหัส
4. ผูรับผิดชอบ ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด 30 กันยายน 2553
6. หลักการเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มาอยางตอเนื่อง
และประกอบกับ สมศ. จะมาตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม ในปการศึกษา 2553 ดังนั้นงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จึงจําเปนตองทําโครงการนี้ขึ้น เพื่อเตรียมความพรอม
ในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.
6.7 วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
กิจกรรมหลัก : บริหารสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. มีระบบฐานขอมูลในการดําเนินการ
ดานงานประกัน
กิจกรรมยอย :
1. พัฒนาระบบฐานขอมูลหรือจัดหาระบบฐานขอมูล
1. มีระบบฐานขอมูลและประกันคุณภาพของ 1. มีฐานขอมูลงานประกันที่มีคุณภาพสามารถ
งานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัย
รองรับขอมูลงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
ไดอยางมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได สะดวกรวดเร็ว
ในการคนหา และมีรายงานขอมูลที่ถูกตองสามารถ
เชื่อมโยงกับเครือขายภายนอกไดในอนาคต
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

500,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
พ.ศ. 2553
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 1. จัดหาหรือพัฒนาระบบฐานขอมูลงาน
ฐาน
1
/ /
500,000 งบรายจายอื่น
ประกันคุณภาพ
คารายจายอื่น
- คาใชจายในการพัฒนาหลักสูตรและประกัน
คุณภาพการศึกษา เปนเงิน 500,000 บาท

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปฯ
๑๗,๗๐๘,๑๐๐ บาท
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บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. งาน/โครงการ บริหารสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม,(2)
งบประมาณแผนดิน 100,000 บาท รหัส
2 - 3 - 1001 - 1 - 06
203,250 บาท รหัส
สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1 - 1 - 1001 - 1 - 01
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.อรอนงค ศรีพวาทกุล ผศ.พรรณี คอนจอหอ ผศ.พจนารถ บัวเขียว
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด 30 กันยายน 2553
6. หลักการเหตุผล
สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มีพันธกิจหลัก 3 ดาน คือ งานวิจัย งานบริการวิชาการแกชุมชน และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการดูแลหอประชุมภูมิแผนดิน
ในการดําเนินงานดังกลาว จําเปนตองมีหนวยงานสนับสนุนในการบริหารจัดการ มีบุคลากรในการปฏิบัติงาน การจัดหาวัสดุอุปกรณ และมีการซอมแซมครุภัณฑเดิมใหงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งมีการจัดประชุมคณะกรรมการตางๆ ในการดําเนินงาน รวมทั้งจัดทําแผนงานตางๆ ในการบริหารความเสี่ยง การจัดการองคความรูดานตางๆ
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อใชในการบริหารการบริการและ
กิจกรรมหลัก
จัดอาคารสถานที่ ใหเหมาะสม เพียงพอ และ
การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
มีประสิทธิภาพ
กิจกรรมรอง
1. ดูแลอาคารสถานที่
1. ครุภัณฑจํานวน 3 รายการ
1. งานดานวิจัย งานบริการวิชาการ งานทํานุบํารุง
2. บํารุงรักษาครุภัณฑ
วัฒนธรรม มีผลการดําเนินงานสําเร็จตามที่
3. เปนแหลงรวบรวมขอมูลทองถิ่นเพื่อการเรียนรู
วางแผนไว
วิจัย บริการวิชาการ
4. มีการสรางเครือขายกับหนวยงานตางๆ ทั้ง
ภายในและภายนอก
5. ซื้อครุภัณฑ
2. เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณในการบริหารสํานักงาน
1. สํารวจความตองการ
1. จํานวนวัสดุอุปกรณที่ซ้อื
2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ
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ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. จํานวนการประชุมเดือนละอยางนอย 3 ครั้ง
2. หนวยงานที่ติดตอประสานงาน
3. จํานวนขาวสาร/โครงการที่ประชาสัมพันธ
4. จํานวนโครงการของสถาบันวิจัยฯ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
150,050 งบดําเนินการ
คาใชสอย (2)
/ / / / / / / / /
- คาเบี้ยเลี้ยง 8 คน ๆ ละ 210 บาท 10 วัน
/ / / / / / / / /
เปนเงิน 16,800 บาท
- คาพาหนะ 10 ครั้ง ๆ ละ 3000 บาท
/ / / / / / / / /
เปนเงิน 30,000 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุคอมพิวเตอร เปนเงิน 50,050 บาท (1)
- คาวัสดุสํานักงาน เปนเงิน 53,200 บาท (2)
153,200 งบลงทุน
คาครุภัณฑ (1)
- เครื่อดิจิทัล 1 เครื่อง เปนเงิน 89,000 บาท

กิจกรรม
1. จัดประชุมในงานตางๆ
2. ประชาสัมพันธ
3. ติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอก
4. เผยแพรขอมูลขาวสาร

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
ประสงค
ต.ค พ.ย ธ.ค
ขอที่
1-3 1. การบริหารและสนับสนุนการจัดการ
ศึกษา
1.1 บํารุงรักษาครุภัณฑ
ครั้ง
2
/ / /
1.2 ซื้อครุภัณฑ
รายการ
3
/ / /
1.3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ
1.4 ติดตอประสานงานกับหนวยงาน
ครั้ง
20
/ / /
ภายนอก

วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
3. เพื่อสงเสริมสนับสนุนงานวิจัย งานบริการวิชาการ
และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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วัตถุ
ประสงค
ขอที่

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

303,250

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

- เครื่องถายทอดสัญญาณภาพจากคอมพิวเตอร
1 เครื่อง เปนเงิน 32,100 บาท
- เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 1 เครื่อง เปนเงิน 32,100

คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
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วิจัย
1. แผนงาน
ผลผลิต ผลงานการวิจัยและสรางองคความรู
2. งาน/โครงการ พัฒนาบุคลากรดานวิจัยของมหาวิทยาลัย,(2)
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
294,800 บาท รหัส
สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1 - 4 - 1002 - 2 - 02
205,420 บาท รหัส
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.พรรณี คอนจอหอ ผศ.พจนารถ บัวเขียว ผศ.อรอนงค ศรีพวาทกุล ผศ.สุวิทย เปยผอง
6 - 4 - 1002 - 2 - 15
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด 30 กันยายน 2553
6. หลักการเหตุผล
การวิจัยเปนวิธีการไดมาซึ่งองคความรูที่อาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนหลัก จึงทําใหผลการวิจัยมีคุณคานาเชือถือ ดวยเหตุนี้ประเทศตาง ๆ ที่เจริญแลวจึงสงเสริมและสนับสนุน
การวิจัยอยางจริงจัง เพื่อใชองคความรูที่ไดจากการวิจัยเปนแนวทางในการตัดสินใจและเปนฐานแหงการพัฒนาทุกชนิด สําหรับประเทศไทยนั้น ผลการวิจัยที่สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
ใหทุนทําวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูประบบการบริหารงานวิจัย ดวยการสํารวจหนวยงานวิจัยทั่วประเทศในประเด็นศักยภาพของนักวิจัย พบวา ทุกหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ขาดนักวิจัยทุกระดับ
ถาทิ้งปญหาไวเชนนี้ในอีก 10 ปขางหนา ประเทศไทยจะขาดแคลนนักวิจัยอยางหลีกเลี่ยงไมได ในรายงานวิจัยดังกลาวยังระบุดวยวาทุกหนวยงานตองการที่จะสรางนักวิจัยรุนใหม และพัฒนาศักยภาพ
ของนักวิจัยที่มีอยูใหเปนนักวิจัยมืออาชีพอยางเรงดวน
ดวยเหตุผลและความจําเปนดังกลาว สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในฐานะที่เปนองคกรที่ทําหนาที่สนับสนุนสงเสริมบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ผลิตผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูใหบริการทางวิชาการแกทองถิ่น จึงประสานความรวมมือกับสถาบันพัฒนานักวิจัยแหงประเทศไทย จัดทําโครงการพัฒนานักวิจัยรุนใหมและพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยระดับปฏิบัติการใหเปนนักวิจัยมืออาชีพ เพื่อเพิ่มทั้งปริมาณและคุณภาพนักวิจัยใหกับชุมชนและประเทศชาติตอไป
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อพัฒนานักวิจัยรุนใหม รุนที่ 3 ระยะที่ 2
กิจกรรมหลัก
2. เพื่อพัฒนานักวิจัยรุนใหม รุนที่ 3 ระยะที่ 3
การอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูในการทําวิจัย
กิจกรรมรอง
1. ฝกปฏิบัติเขียนโครงการวิจัยคนละ 1 เรื่อง
1. ระยะที่ 2 นักวิจัยที่เขารวมโครงการ 23 คน
1. ไดนักวิจัยที่มีคุณภาพจํานวน 23 คน
กิจกรรมสนับสนุน
เขียนงานวิจัยเสร็จทั้ง 3 บท (รวมถึงการเก็บ
2. นักวิจัยสามารถทําวิจัยในประเด็นอื่นๆ
1. ทุนอุดหนุนการทําวิจัย
รวบรวมขอมูลในการทําวิจัย)
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. เวลาในการทําวิจัย
2. ระยะที่ 3 นักวิจัยที่เขารวมโครงการทําวิจัย
3. สถานที่
เสร็จสมบูรณ

แบบเสนอรายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
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8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
งบประมาณ
พ.ศ. 2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 1. พัฒนานักวิจัยระยะที่ 2
โครงการ
23
/ / /
141,250 งบดําเนินการ
คาตอบแทน (1)
- คาวิทยากร 2 คนๆละ 9 ชม.ๆละ 1200 บาท
2 วัน เปนเงิน 43,200 บาท
คาใชสอย (1)
- คาที่พักวิทยากร 2 วัน ๆ ละ 1200 บาท 4 คน
เปนเงิน 9,600 บาท
- คาอาหารเชา 35 คน ๆ ละ 60 บาท
เปนเงิน 2,100 บาท
- คาอาหารวาง 35 คน ๆ ละ 35 บาท 4 มื้อ
เปนเงิน 4,900 บาท
- คาอาหารกลางวัน/เย็น 250 บาท 3 มื้อๆละ 35 คน
เปนเงิน 26,250 บาท
- คาหองประชุม 5000 บาท 2 วัน
เปนเงิน 10,000 บาท
- คาที่พัก 31 คน 1 วัน ๆ ละ 1200 บาท 16 หอง
เปนเงิน 19,200 บาท
- คาเบี้ยเลี้ยง (รองอธิการ ผอ. เจาหนาที่ 2 วัน)
เปนเงิน 2,280 บาท
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2

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

2. พัฒนานักวิจัยระยะที่ 3

รายละเอียดกิจกรรม

โครงการ

23

/

/

/

/

/

/

คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)

คาวัสดุ (1)
- คาของระลึก 4 คน ๆ ละ 1000 บาท 4,000 บาท
- คาน้ํามันรถบัสและรถตู 4000 บาท 2 เที่ยว
เปนเงิน 10,400 บาท
- คาคูมือการอบรม 30 เลม ๆ ละ 250 บาท
เปนเงิน 7,500 บาท
- คาวัสดุสํานักงาน (กระดาษ ปากกา ) 1000 บาท
4โหล ๆ ละ 205 บาท เปนเงิน 1,820 บาท
358,970 งบดําเนินการ
คาตอบแทน (6)
- คาวิทยากร 2 คน ๆ ละ 9 ชม. ๆ ละ 1200 บาท
5 วัน เปนเงิน 108,000 บาท
คาใชสอย
- คาที่พักวิทยากร 5 วัน ๆ ละ 1200 บาท 4 คน
เปนเงิน 24,000 บาท (1)
- คาอาหารเชา 35 คน ๆ ละ 60 บาท
เปนเงิน 2,100 บาท (6)
- คาอาหารวาง 35 คน ๆ ละ 35 บาท 2 มื้อ 5 วัน
เปนเงิน 12,250 บาท (1)
- คาอาหารกลางวัน/เย็น 250 บาท 9 มื้อๆละ 35 คน
เปนเงิน 78,750 บาท (1)

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
งบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
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วัตถุ
ประสงค
ขอที่

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

500,220

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
งบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

- คาหองประชุม 5000 บาท 5 วัน
เปนเงิน 25,000 บาท (1)
- คาที่พัก 31 คน 4 วัน ๆ ละ 1200 บาท 16 หอง
เปนเงิน 76,800 บาท (6)
- คาเบี้ยเลี้ยง (รองอธิการ ผอ. เจาหนาที่ 5 วัน)
เปนเงิน 5,700 บาท (6)
คาวัสดุ
- คาของระลึก 4 คน ๆ ละ 1000 บาท 4,000 บาท
- คาน้ํามันรถบัสและรถตู 4000 บาท 2 เที่ยว
เปนเงิน 10,400 บาท ((1) ลบ 850 บ.= 9,550 บ)
- คาวุฒิบัตร 23 ใบ ๆ ละ 50 บาท
เปนเงิน 1,150 บาท (6)
- คาโลหรางวัลนักวิจัยดีเดน ชมเชย 3 คน
คนละ 1200 บาท เปนเงิน 3,600 บาท (6)
- คาคูมือการอบรม 30 เลม ๆ ละ 180 บาท
เปนเงิน 5,400 บาท (6)
- คาวัสดุสํานักงาน (กระดาษ ปากกา ) 1000 บาท
4โหล ๆ ละ 205 บาท เปนเงิน 1,820 บาท (6)
((6) เพิ่ม 850 บาท เปนเงิน 2,670 บาท)

คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
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วิจัย
1. แผนงาน
ผลผลิต ผลงานการวิจัยและสรางองคความรู
2. งาน/โครงการ เผยแพรงานวิจัย
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
565,000 บาท รหัส
สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1 - 4 - 1002 - 2 - 03
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.พรรณี คอนจอหอ ผศ.พจนารถ บัวเขียว ผศ.อรอนงค ศรีพวาทกุล ผศ.สุวิทย เปยผอง
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด 30 กันยายน 2553
6. หลักการเหตุผล
การวิจัยถือเปนเครื่องมือที่สําคัญยิ่งที่จะผลักดันใหสถาบันกาวไกลทันโลกและทันเหตุการณและทําใหสถาบันสามารถยกระดับมาตรฐานใหเทาเทียมกับมาตรฐานสากลได การทําวิจัย
ไมเพียงแตทําแลวเก็บไวเปนสมบัติสวนตัว หากแตเราควรไดรับการเผยแพรเพื่อใหชาวโลกไดรับรู ไดรับประโยชนจากงานวิจัยอันเปนผลสูงสุดของการทําวิจัย ดังนั้นสถาบันวิจัยและสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีหนาที่ใหการสนับสนุน สงเสริมการทําวิจัย บริการวิชากร และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไดตระหนักถึงบทบาทของหนวยงานที่จะชวยใหนักวิจัย
ไดนําผลงานวิจัยของตนเองไปเผยแพรตามจุดมุงหมายที่ต้งั ไว จึงไดจัดโครงการทุนสนับสนุนเพื่อนําเสนอผลงานวิจัยแกนักวิจัยในมหาวิทยาลัยเพื่อสนองตอยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และ
เขารวมจัดการนําเสนอผลงานวิจัยในการเวทีระดับประเทศที่จังหวัดพิษณุโลก
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อสนับสนุนเผยแพรงานดานวิจัยของบุคลากร กิจกรรมหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
การอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูในการทําวิจัย
กิจกรรมรอง
1. เขารวมจัดกิจกรรมนําเสนอผลงานวิจัยที่
จังหวัดพิษณุโลก
2. ประชาสัมพันธงานวิจัยผานระบบเว็บไซต
ดอนขังใหญ วิทยุชุมชน
กิจกรรมสนับสนุน
1. ใหการสนับสนุนงบประมาณ
1. จํานวนงานวิจัยที่ถูกเผยแพรจํานวน 90%
1. ผลของงานวิจัยสามารถนําไปใชไดตรงตาม
วัตถุประสงค

แบบเสนอรายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

565,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
งบประมาณ
พ.ศ. 2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 1. เขารวมจัดกิจกรรมนําเสนอผลงานวิจัย ผลงาน
50
/ / / / / / / / / / / /
565,000 งบเงินอุดหนุน
ที่จังหวัดพิษณุโลก
เงินอุดหนุน
- อุดหนุนคาใชจายในการเขารวมจัดกิจกรรม
นําเสนอผลงานวิจัย 50 ผลงานๆละ 10,000 บ
เปนเงิน 500,000 บาท
- อุดหนุนคาใชจายในการเขารวมจัดกิจกรรม
การนําเสนอผลงานในเวทีระดับประเทศ
เปนเงิน 65,000 บาท
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วิจัย
1. แผนงาน
ผลผลิต ผลงานการวิจัยและสรางองคความรู
2. งาน/โครงการ บริหารจัดการงานวิจัย,(2),(3)
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
238,000 บาท รหัส
สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1 - 4 - 1002 - 2 - 04
242,530 บาท รหัส
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.พรรณี คอนจอหอ ผศ.พจนารถ บัวเขียว ผศ.อรอนงค ศรีพวาทกุล ผศ.สุวิทย เปยผอง
3 - 4 - 1002 - 2 - 14
19,470 บาท รหัส
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด 30 กันยายน 2553
6 - 4 - 1002 - 2 - 18
6. หลักการเหตุผล
การบริหารงานวิจัยจะตองมีการติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอก เพื่อรับทราบนโยบาย รวมทั้งเปนการสรางเครือขาย และตองมีการรวบรวมขอมูลงานวิจัย เผยพร
และสนับสนุนใหบุคลากรในมหาวิทยาลัยทําวิจัยเพิ่มมากขึ้น จึงตองมีการจัดหาวัสดุอุปกรณ และมีการเขารวมประชุมกับหนวยงานภายนอก
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อบริหารจัดการงานวิจัยใหมีศักยภาพ
กิจกรรมหลัก
2. เพื่อติดตอประสานงานสรางเครือขายกับหนวยงาน บริหารจัดการงานวิจัย
ภายนอก
กิจกรรมรอง
1. บริการวิจัยบริการ
กิจกรรมสนับสนุน
1. จัดซื้ออุปกรณในการดําเนินงานวิจัย
1. จํานวนวัสดุอุปกรณ
1. ไดวัสดุอุปรณในการดําเนินงาน
2. การสรางเครือขายงานวิจัยกับหนวยงาน
1. หนวยงานที่ติดตอประสานงาน
ภายนอก
3. ประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลงานวิจัย
4. จัดประชุม
1. จํานวนครั้งที่ประชุม

แบบเสนอรายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

500,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
งบประมาณ
พ.ศ. 2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1-2 1. บริหารจัดการงานวิจัย
ครั้ง
1
/
500,000 งบดําเนินการ
1.1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ
คาใชสอย (1)
1.2 ติดตอประสานงานรวมประชุม
ครั้ง
20
/ / / / / / / / / / / /
- คาพาหนะ 25 ครั้ง ๆ ละ 3,000 บาท
สัมมนา
เปนเงิน 75,000 บาท
- คาที่พัก 4 คน ๆ ละ 1,000 บาท 10 ครั้ง
เปนเงิน 40,000 บาท
- คาเบี้ยเลี้ยง 8 คน ๆ ละ 210 บาท 20 วัน
เปนเงิน 33,600 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุสํานักงาน เปนเงิน 351,400 บาท
(1) เปนเงิน 89,400 บาท
(3) เปนเงิน 242,530 บาท
(6) เปนเงิน 19,470 บาท
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บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. งาน/โครงการ พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาขอสถาบัน
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
10,000 บาท รหัส
สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1 - 1 - 1002 - 2 - 05
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.อรอนงค ศรีพวาทกุล ผศ.พรรณี คอนจอหอ ผศ.พจนารถ บัวเขียว
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด 30 กันยายน 2553
6. หลักการเหตุผล
เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 ไดกําหนดใหงานประกันคุณภาพการศึกษาเปนงานที่ทุกหนวยงานดานการศึกษาตองดําเนินการ โดยตองมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
การศึกษา พรอมกับการประเมินจากตนสังกัดระดับตางๆ สงผลใหการจัดการศึกษา การดําเนินพันธกิจตางๆ มีคุณภาพ ไดผลผลิตคือบัณฑิตที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตอไป
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อใหบุคลากรของสถาบันวิจัยฯ มีความรู
กิจกรรมหลัก
ความเขาใจงานประกันคุณภาพ
พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาขอสถาบัน
2. เพื่อจัดทํารายงานการประเมินตนเองและ
กิจกรรมรอง
เตรียมพรอมรับการประเมิน
1. ประกันคุณภาพโดยการจัดอบรมใหความรู 1. บุคลากรสถาบันวิจัยฯ ไดมีความรูความเขาใจ 1. การจัดการบริการและแผนงานมีคุณภาพ
ดานงานประกันคุณภาพ
ระบบงานประกันคุณภาพ
2. การทํารายงานการประเมินตนเองและ
1. สถาบันวิจัยฯ ผานการตรวจประเมิน
เตรียมความพรอมรับการประเมิน

แบบเสนอรายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

10,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
งบประมาณ
พ.ศ. 2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 1. อบรมใหความรูเรื่องการประกันคุณภาพ ครั้ง
1
/
5,000 งบดําเนินการ
การศึกษาภายใน
คาตอบแทน
- คาวิทยากร 3 ชม. ๆ ละ 1,200 บาท
เปนเงิน 3,600 บาท
คาวัสดุ
- คาเอกสารอบรม เปนเงิน 1,400 บาท
2 2. การทํารายงานการประเมินตนเองและ
เลม
50
/ / / / / / / / / / / /
5,000 งบดําเนินการ
เตรียมพรอมรับการประเมิน
คาใชสอย
- คาอาหารและอาหารวาง เปนเงิน 3,000 บาท
คาวัสดุ
- คาเอกสารรายงานการประเมินตนเอง
เปนเงิน 2,000 บาท
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ผลผลิต ผลงานการใหบริการทางวิชาการ
งบประมาณแผนดิน 7,420,000 บาท
รหัส

2 - 2 - 1002 - 2 - 07

สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
บาท รหัส
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.อรอนงค ศรีพวาทกุล ผศ.พรรณี คอนจอหอ ผศ.พจนารถ บัวเขียว
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด 30 กันยายน 2553
6. หลักการเหตุผล
เพื่อสรางเครือขายและใหบริการวิชาการที่หลากหลายแกสังคม และชุมชน นําไปสูคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนของทองถิ่น ตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. ที่ 3.1 , 3.2 , 3.3 , 3.4
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
(Outcome Indicators)
(Output Indicators)
1. เพื่อเผยแพรความรู และบริการวิชาการแกชุมชน กิจกรรมหลัก : บริการวิชาการ
1. ระดับความสําเร็จของบริการวิชาการเพื่อ
1.ชุมชนใชชีวิตอยางพอเพียงมีเหตุผล มีความรู
2. บุคลากรทางการศึกษาในทองถิ่นมีความรูและ กิจกรรมรอง : สนุนสนุนกิจกรรมการบริการวิชาการ เพิ่มความเขมแข็งแกชุมชน
มีภูมิตานทาน
พัฒนาวิชาชีพครู
- เผยแพรความรูและบริการวิชากร
2. ระดับความสําเร็จของการผลิตและพัฒนาครูและ 2.ชุมชนไดรับการถายทอดแนวคิดและนําไป
3. จัดการความรู ความเขาใจแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง - พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติใหเกิดความเข็มแข็ง
ที่สามารถนําไปประยุกตใชกับตนเองและ
- พัฒนาตามยุทธศาสตรของจังหวัดเพชรบุรีและ 3. ระดับความสําเร็จของการสืบสานโครงการ
ถายทอดสูชุมชน
ประจวบคีรีขันธ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
4. ระดับความสําเร็จของการประสานความรวมมือ
ระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพัฒนา
ทองถิ่น

บริการวิชาการ
1. แผนงาน
2. งาน/โครงการ ดําเนินงานตามแผนบริการวิชาการแกสังคม ปงบประมาณ 2553

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

7,420,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ.2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 1. เผยแพรความรูและบริการวิชาการ
โครงการ
50
/ / / / / / / / / / / /
งบเงินอุดหนุน
5,000,000 เงินอุดหนุนทั่วไป
- เงินอุดหนุนคาใชจายบริการวิชาการ
60 เรื่อง เปนเงิน 5,000,000 บาท
2 2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการ
13
/ / / / / / / / / / / /
งบรายจายอื่น
1,620,000 เงินรายจายอื่น
ครู
เปนเงิน 1,620,000 บาท
/ /
3 3. พัฒนาตามยุทธศาสตรของจังหวัด
โครงการ
21
/ / / / / / / / / / / /
งบรายจายอื่น
เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ
800,000 เงินรายจายอื่น
- คาใชจายในการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตร
ของจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ
เปนเงิน 800,000 บาท
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ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1. แผนงาน
ผลผลิต ผลงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2. งาน/โครงการ จัดงานสงเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันสําคัญทางศาสนา
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
62,000 บาท รหัส
สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3 - 3 - 1002 - 2 - 08
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.อรอนงค ศรีพวาทกุล ผศ.พรรณี คอนจอหอ ผศ.พจนารถ บัวเขียว
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด 30 กันยายน 2553
6. หลักการเหตุผล
วันสําคัญทางศาสนา วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเขาพรรษา สวนวันสําคัญตามเทศกาลมีวันสงทายปเกาตอนรับปใหม วันสงกรานต งานพระนครคีรี เปนตน พุทธศาสนิกชน
จะถือโอกาสเขาวัดบําเพ็ญคุณความดี หรือรวมกันจัดกิจกรรมสงเสริมพระพุทธศาสนาดวยการใหทาน รักษาศีล เจริญภาวนา และจัดกิจกรรมสงเสริมความรูความสามารถของเด็กและเยาวชน
สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม เปนหนวยงานที่มีภารกิจสงเสริมคุณธรรมนําความรู เสริมสรางจิตใจของคนในชาติใหมีจิตสํานึกในคุณธรรม จึงถือโอกาสในวันสําคัญทางศาสนา
และเทศกาล รวมกับวัดและหนวยงานที่เกี่ยวของจัดงานสงเสริมพระพุทธศาสนา โดยเชิญชวนเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเขารวมกิจกรรมสงเสริมพระพุทธศาสนา เพื่อใหเกิด
คุณธรรมนําความรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชในชีวิตประจําวัน
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อใหเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษามีความรู กิจกรรมหลัก
ความเขาใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอยางถูกตอง
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และแทจริง
กิจกรรมรอง
2. เพื่อสงเสริมการเผยแผพระพุทธศาสนา
1. จัดอบรมเผยแพรความรูความรูความเขาใจ 1. จัดอบรม 1 ครั้ง ๆ ละ 50 คน
1. จํานวนผูเขาอบรมและตักบาตร
อยางแพรหลาย
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอยางถูกตองและแทจริง
3. เพื่อดํารงไวซึ่งหลักธรรมคําสอนทาง
2. ใหอาจารยนักศึกษา และประชาชนทั่วไป
1. ตักบาตร 3 วัน
พระพุทธศาสนาใหคงอยูกับสังคมไทยตลอดไป
รวมทําบุญตักบาตรในวันสําคัญทางศาสนา
โดยนิมนตพระสงฆจากวัดเพรียงหรือวัดใกลเคียง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
3. จัดนิทรรศการเกี่ยวกับวันสําคัญทาง
1. นิทรรศการ 3 วัน
พระพุทธศาสนาใหแกเยาวชน

แบบเสนอรายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

62,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
งบประมาณ
พ.ศ. 2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 1. จัดอบรมเผยแพรความรูความรูความเขา ครั้ง
1
/
21,000 งบดําเนินการ
ใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอยางถูกตอง
คาตอบแทน
- คาวิทยากร 2 คน ๆ ละ 3 ชม. ๆ ละ 600 บาท
และแทจริง ครั้ง ๆ ละ 50 คน
เปนเงิน 3,600 บาท
คาใชสอย
- คาอาหารวาง 40 คน ๆ ละ 60 บาท 2,400 บาท
คาวัสดุ
- คาเอกสารอบรม เปนเงิน 5,000 บาท
- คาวัสดุสํานักงาน 10,000 บาท
2 2. จัดนิทรรศการเกี่ยวกับวันสําคัญทาง
ครั้ง
3
/ / / / / / / / / / / /
35,000 งบดําเนินการ
พระพุทธศาสนาใหแกเยาวชน
คาวัสดุ
- คาวัสดุสํานักงาน 20,000 บาท
- คาจางทําแผนนิทรรศการ ขนาด 1 ม. x 2 ม.
จํานวน 10 แผนๆละ 1500 บาท 15,000 บาท
3 3. จัดการทําบุญตักบาตร
วัน
3
/ / / / / / / / / / / /
6,000 งบดําเนินการ
คาวัสดุ
- คาวัสดุสํานักงาน 6,000 บาท

606

วิจัย
1. แผนงาน
ผลผลิต ผลงานการวิจัยและสรางองคความรู
2. งาน/โครงการ สนับสนุนการจดทรัพยสินทางปญญา
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
300,000 บาท รหัส
สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3 - 4 - 1002 - 2 - 09
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.พรรณี คอนจอหอ ผศ.พจนารถ บัวเขียว ผศ.อรอนงค ศรีพวาทกุล ผศ.สุวิทย เปยผอง
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด 30 กันยายน 2553
6. หลักการเหตุผล
ในปจจุบันเปนยุคโลกาภิวัฒนที่มีการแขงขันทางดานเทคโนโลยีการผลิตและการแขงขันทางการคาโลกที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ประชาคมโลกหันมาใหความสําคัญและตระหนักถึงคุณคา
ของทรัพยสินทางปญญาวาเปนสิ่งที่ชวยสรางมูลคาเพิ่มแกสินคา ประเทศไทยก็เชนเดียวกัน ไดตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว จึงไดกําหนดเรื่องทรัพยสินทางปญญาไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2550 ถือเปนรัฐธรรมนูญไทยฉบับแรกที่มีบทบัญญัติใหความสําคัญตอการสรางสรรค การใชประโยชน และการคุมครองทรัพยสินทางปญญาอยางชัดเจน โดยในมาตรา 86 (2) ไดบัญญัติให
"รัฐตองดําเนินการสงเสริมการประดิษฐหรือการคนคิด เพื่อใหเกิดความรูใหม รักษาและพัฒนาภูมิปญ
 ญาทองถิ่นและภูมิปญญาไทย รวมทั้งใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญา ซึ่งสถาบันวิจัยและสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมที่มีนักวิชาการและนักวิจัยที่มีศักยภาพสามารถสรางสรรคผลงานวิจัยที่ดีออกมาอยางตอเนื่อง โดยทรัพยสินทางปญญามีหลายประเภท เชน ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการคา ซึ่งมี
ความสําคัญอยางมากในการชวยพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ การจดทรัพยสินทางปญญา จึงเปนเรื่องที่สําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะชวยกระตุนใหนักวิจัย มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
ผลงานลิขสิทธิ์ของตนเอง และเพื่อใหนักวิจัยเปนเจาของผลงานทรัพยสินทางปญญามากขึ้น
สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมเปนหนวยงานที่ทําหนาที่รับผิดชอบงานในดานวิจัย จึงเล็งเห็นความจําเปนที่จะสนับสนุนใหนักวิจัยในมหาวิทยาลัยไดจดทรัพยสินทางปญญา
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อสนับสนุนนักวิจัยจดทรัพยสินทางปญญา
กิจกรรมหลัก
สนับสนุนใหนักวิจัยจดทรัพยสินทางปญญาทั้ง
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์
กิจกรรมรอง
1. เผยแพรความรูเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา 1. จํานวนงานวิจัยที่จดทรัพยสินทางปญญา
1. ผลงานวิจัยไดรับการจดทรัพยสินทางปญญา
กิจกรรมสนับสนุน
30 ผลงาน
ตามความตองการของนักวิจัย
1. ใหการสนับสนุนงบประมาณ

แบบเสนอรายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

300,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
งบประมาณ
พ.ศ. 2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 1. เผยแพรความรูเกี่ยวกับทรัพยสิน
ผลงาน
30
/ / / / / / / / / / / /
300,000 งบดําเนินการ
ทางปญญา
คาใชสอย
- คาจดทรัพยสินทางปญญา 30 ผลงาน
ผลงานละ 10,000 บาท เปนเงิน 300,000 บาท
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วิจัย
1. แผนงาน
ผลผลิต ผลงานการวิจัยและสรางองคความรู
2. งาน/โครงการ วารสารงานวิจัย
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
339,900 บาท รหัส
สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3 - 4 - 1002 - 2 - 10
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.พรรณี คอนจอหอ ผศ.พจนารถ บัวเขียว ผศ.อรอนงค ศรีพวาทกุล ผศ.สุวิทย เปยผอง
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด 30 กันยายน 2553
6. หลักการเหตุผล
วารสารงานวิจัยเปนเวทีในการนําเสนอบทความวิจัย บทความวิชาการ บทวิจารณหนังสือ และบทความปริทรรศน ซึ่งเปนแหลงใหความรูแกผูสนใจทั่วไปประกอบดวย อีกทั้งเปนเวทีสําหรับ
ประกาศเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานดีเดนนายกยอง สมควรไดรับการเผยแพร วารสารงานวิจัยยังรวมไปถึง การรวบรวม คัดสรร วิเคราะห สังเคราะหความรูจากงานวิจัยเพื่อนําไปใชไดจริง วารสาร
จะถูกสงเพื่อเผยแพรไปยังมหาวิทยาราชภัฏทั่วประเทศและมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐทั่วประเทศ
ดังนั้นสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมเปนหนวยงานหลักที่ทําหนาที่ใหการสนับสนุน สงเสริมการทําวิจัยแกอาจารยและบคุลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงไดจัดทําโครงการ
จัดทําวารสารเกี่ยวกับงานวิจัยเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังที่กลาวไว
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อจัดทําวารสารงานวิจัยมหาวิทยาลัย
กิจกรรมหลัก
ราชภัฏเพชรบุรี
จัดทําวารสารงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
กิจกรรมรอง
1. เผยแพรงานวิจัยปงบประมาณละ 2 ฉบับ
1. วารสารงานวิจัยจํานวน 800 เลม
1. อาจารยและบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
กิจกรรมสนับสนุน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีไดเผยแพรบทความ
1. ใหการสนับสนุนงบประมาณ
วิจัย บทความวิชาการ บทความปริทรรณน และ
บทวิจารณหนังสือสูสาธารณ
2. - ผูที่เกี่ยวของสามารถนําผลงานวิจัยไปใชใหเกิด
ประโยชนไดอยางถูกตอง

แบบเสนอรายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
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8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
งบประมาณ
พ.ศ. 2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 1. เผยแพรงานวิจัยปงบประมาณละ
เรื่อง
60
/ / / / / / / / / / / /
339,900 งบดําเนินการ
2 ฉบับ
คาตอบแทน
- คาตอบแทนอานบทความวิจัยจํานวน 60
เรื่องละ 1,500 บาท ( 1 เรื่อง 3 คน)
เปนเงิน 90,000 บาท
คาใชสอย
- คาจางจัดทําตนฉบับวารสารจํานวน 2 ฉบับ
ฉบับละ 4000 บาท เปนเงิน 8,000 บาท
คาวัสดุ
- คาซองเอกสารจํานวน 20 โหล ๆ ละ 100 บาท
เปนเงิน 2,000 บาท
- คาจัดทําวารสารงานวิจัย 800
เลมละ 290 บาท (2 ฉบับ/ป)
เปนเงิน 232,000 บาท
คาสาธารณูปโภค
- คาสงเอกสารประชาสัมพันธ 60 แหง
แหงละ 25 บาท 2 ครั้ง เปนเงิน 3000 บาท
- คาจัดสงวารสารงานวิจัย 60 แหง ๆ ละ 35 บาท
2 ครั้ง เปนเงิน 4,200 บาท
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วัตถุ
ประสงค
ขอที่

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

339,900

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
งบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

- คาจัดสงวารสารงานวิจัยใหนักวิจัย
จํานวน 20 คน ๆ ละ 35 บาท (ฉบับละ 10 เรื่อง)
เปนเงิน 700 บาท

คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
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วิจัย
1. แผนงาน
ผลผลิต ผลงานการวิจัยและสรางองคความรู
2. งาน/โครงการ จัดทําคูมือสําหรับนักวิจัย
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
88,450 บาท รหัส
สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3 - 4 - 1002 - 2 - 11
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.พรรณี คอนจอหอ ผศ.พจนารถ บัวเขียว ผศ.อรอนงค ศรีพวาทกุล ผศ.สุวิทย เปยผอง
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด 30 กันยายน 2553
6. หลักการเหตุผล
การทําวิจัยเปนภาระกิจที่สําคัญภาระกิจหนึ่งของอาจารยและบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ถูกกําหนดไวในภาระงานอยางชัดเจนวาอาจารยที่ตองการทําผลงานทางวิชาการเพื่อยกระดับ
มาตรฐานของมหาวิทยาลัยตองมีผลงานวิจัย 1 เรื่องในการนําเสนอขอผลงาน อยางไรก็ตามระเบียบวิธี เงื่อนไข แนวปฏิบัติและ-ขั้นตอนในการทําวิจัยทั้งงบประมาณสนับสนุนที่เปนเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
และงบสนับสนุนทุนวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัยยังไมไดถูกจัดทําเปนรูปเลมเพื่อเปนแนวปฏิบัติในการยึดเปนแนวทางในการทําวิจัยอยางชัดเจน เปนเหตุใหอาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกิดความ
ไมมั่นใจในการทําวิจัย ทําใหสูญเสียทรัพยากรมนุษยในการพัฒนามหาวิทยาลัยใหไดมาตรฐานสากลไปอยางเสียดาย
ดังนั้นสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมเปนหนวยงานหลักที่ทําหนาที่ใหการสนับสนุน สงเสริมการทําวิจัยแกอาจารยและบคุลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงไดจัดทําโครงการ
จัดทําคูมือการทําวิจัยเพื่อใชประกอบการทํางานวิจัยของอาจารยและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อจัดทําคูมือการทําวิจัยมหาวิทยาลัย
กิจกรรมหลัก
ราชภัฏเพชรบุรี
จัดทําคูมือการทําวิจัยมหาวิทยาลัย
กิจกรรมรอง
1. เผยแพรความรูเกี่ยวกับระเบียบ วิธีการ เงื่อนไข 1. คูมือการทําวิจัยจํานวน 400 เลม
1. อาจารยและบุคลาการในมหาวิทยาลัยสามารถ
และขอปฏิบัติการทําวิจัยมหาวิทยาลัย
ทําวิจัยไดอยางถูกตองตามขอปฏิบัติของบ
กิจกรรมสนับสนุน
สนับสนุนเงินรายไดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. ใหการสนับสนุนงบประมาณ
และงบสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก

แบบเสนอรายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

88,450

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
พ.ศ. 2553
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 1. เผยแพรความรูเกี่ยวกับระเบียบ วิธีการ
เลม
400
/ / / / / / / / / / / /
88,450 งบดําเนินการ
เงื่อนไขและขอปฏิบัติการทําวิจัย
คาใชสอย
- คาจางพิมพเอกสาร 250 หนา ๆ ละ 15 บาท
มหาวิทยาลัย
เปนเงิน 6,250 บาท
- คาเขาเลม 400 เลม ๆ ละ 35 บาท 400 เลม
เปนเงิน 14,000 บาท
คาวัสดุ
- คาสําเนารูปเลม 400 เลม ๆ ละ 165 บาท
เปนเงิน 66,000 บาท
- คากระดาษในการจัดพิมพตนฉบับ 20 รีม
รีมละ 110 บาท เปนเงิน 2,200 บาท
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วิจัย
1. แผนงาน
ผลผลิต ผลงานการวิจัยและสรางองคความรู
2. งาน/โครงการ พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานขอมูลสถาบันวิจัยฯ
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
157,000 บาท รหัส
สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3 - 4 - 1002 - 2 - 12
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.พรรณี คอนจอหอ ผศ.พจนารถ บัวเขียว ผศ.อรอนงค ศรีพวาทกุล ผศ.สุวิทย เปยผอง
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด 30 กันยายน 2553
6. หลักการเหตุผล
ระบบฐานขอมูลเปนสิ่งที่จําเปนในสภาวะการแขงขันในปจจุบัน เพราะเปนแหลงขอมูลขนาดใหญที่มีระบบการเขาถึงที่รวดเร็วและทันสมัย ไมมีขอจํากัดดานเวลาและสถานที่ในการเขาถึงแตระบบ
ในการบริหารจัดการจะตองเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีความคลองตัวในการดําเนินงาน
อยางไรก็ตามสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมมีหนาที่หลัก 3 ดาน คือใหบริการ สนับสนุนและสงเสริมในการทําวิจัย ทํานุบํารุงศิปลวัฒนธรรม และงานใหบริการชุมชน เพื่อใหสอดคลองกับ
ภาระกิจของมหาวิทยาลัย
ดังนั้นสถาบันวิจัยฯ จึงไดจัดทําระบบบริหารจัดการฐานขอมูลทั้ง 3 ดานเพื่อเปนแหลงในการเขาถึงสารสนเทศทั้งภายในองคกรและภายนอกองคกรไดอยางสะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งเปนแหลงใน
การเผยแพรสารสนเทศของงานทั้ง 3 ดานภายใตระบบบริหารจัดการสารสนเทศทั้ง 3 ระดับ คือ ระดับผูปฏิบัติการ ระดับผูบริหารระดับกลาง และระดับผูบริหารระดับสูง ระบบบริหารจัดการฐานขอมูลสถาบัน
วิจัยฯยังเปนระบบที่บูรณาการในการเชื่อมตอกับระบบบริหารจัดการฐานขอมูลอื่น ๆไดทั่วโลก
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อจัดทําระบบบริการจัดการฐานขอมูลสถาบัน กิจกรรมหลัก
สงเสริมและศิลปวัฒนธรรมดานวิจัย ดานศิลป
พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานขอมูลสถาบันวิจัย
วัฒนธรรมดานบริการชุมชนและดานสํานักงาน
กิจกรรมรอง
2. เพื่อสนับสนุนเผยแพรงานดานวิจัย ทํานุบํารุง
1. ปรับปรุงระบบฐานขอมูลใหทันสมัยอยู
ศิลปวัฒนธรรม การใหบริการชุมชน และ
ตลอดเวลา
งานสํานักงาน
2. การสนับสนุนกิจกรรมประกันคุณภาพ
3. เพื่อความคลองตัวในการบริหารจัดการระบบฐาน
ขอมูลของสถาบันวิจัยฯ
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ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต

กิจกรรมสนับสนุน
1. การบริหารระบบฐานขอมูลมีกิจกรรมที่
1. ระบบบริหารจัดการฐานขอมูลสถาบันวิจัยและ
สามารถปฏิบัติไดอยางคลองตัวตลอดเวลาทั้งใน สงเสริมศิลปวัฒนธรรม
หนวยงานและนอกหนวยงานดวยระบบที่มีการ
ปองกันความปลอดภัย
2. การสนับสนุนการเผยแพรงานของสถาบันวิจัย
ครบทั้ง 3 ดาน บริการวิชาการดานการวิจัย
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และบริการวิชาการ
3. ปรับปรุงระบบฐานขอมูลใหทันสมัยอยูเสมอ

กิจกรรม

1. ผูที่มีสวนไดสวนเสีย และผูที่สนใจทั่วไป
สามารถเขาถึงขอมูลไดโดยไมจํากัดเวลา และ
สถานที่
2. ผูบริหารไดสารสนเทศในการตัดสินใจในการ
บริหาร

ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1-3 1. เผยแพรความรูเกี่ยวกับระเบียบ วิธีการ
เลม
400
/ / / / / / / / / / / /
157,000 งบดําเนินการ
เงื่อนไขและขอปฏิบัติการทําวิจัย
คาใชสอย
- คาจางพัฒนาระบบ 2 ระบบ ๆ ละ 65000 บาท
มหาวิทยาลัย
เปนเงิน 130,000 บาท
- คาเชาหองปฏิบัติการ เปนเงิน 9,750 บาท
- คาอาหารวาง 50 คนๆละ 35 บาท รวม 1,750

วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
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วัตถุ
ประสงค
ขอที่

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

157,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
งบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

คาวัสดุ
- คาเอกสารประกอบการทดสอบระบบ 50 คน
คนละ 180 บาท เปนเงิน 9,500 บาท
- คาจัดทําคูมือการใชระบบฐานขอมูล 30 เลม
เลมละ 200 บาท เปนเงิน 6,000 บาท

คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
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ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1. แผนงาน
ผลผลิต ผลงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2. งาน/โครงการ พัฒนาและปรับปรุงหอวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
100,000 บาท รหัส
สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3 - 3 - 1003 - 2 - 13
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.พจนารถ บัวเขียว ผศ.อรอนงค ศรีพวาทกุล ผศ.พรรณี คอนจอหอ
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด 30 กันยายน 2553
6. หลักการเหตุผล
อาคารเรือนทรงไทย สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม สรางขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2543 โดยไดรับการพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และไดเสด็จ
เปนการสวนพระองคมาทรงเปดปานอาคารหอวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ชั้นบนจัดแสดงนิทรรศการของใชที่แสดงถึงภูมิปญญาทองถิ่น และงานฝมือของชางศิลปถิ่นเมืองเพชร ชั้นลางเปนสํานักงาน
ของสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม และหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
สถาบันวิจัยฯจึงไดมีโครงการพัฒนาและปรับปรุงหอวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ เปนพิพิธภัณฑที่มีชีวิตดานภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมเมืองเพชรบุรี เพื่อใหเปนพิพิธฑภัณฑแหลงเรียนรู
ของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีใหมีความรูความเขาใจในเรื่องภูมิปญญาทองถิ่น ตระหนักถึงศักยภาพของปราชญชาวบานเมืองเพชรบุรี และที่สําคัญหอวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติจะเปน
หนาตาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และสามารถสถานที่ในการจัดกิจกรรมทางดานศิลปวัฒนธรรมตอไป โดยมีการจัดนิทรรศการ การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมพื้นบานของเมืองเพชร เพื่อใหนักเรียน
นักศึกษา เยาวชนและประชาชนทั่วไปไดเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรม
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อจัดพิพิธภัณฑที่มีชีวิตดานภูมิปญญาทองถิ่น กิจกรรมหลัก
และวัฒนธรรมของเพชรบุรี
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2. เพื่อเผยแพรศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น กิจกรรมรอง
1. บริการวิทยบริการโดยการจัดกิจกรรม
1. พิพิธภัณฑที่มีชีวิตดานภูมิปญญาทองถิ่น 1 แหง
ปรับปรุงพิพิธภัณฑใหมีชีวิตโดยการจัดการ
แสดงดานภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรม
ของเพชรบุรี
2. การจัดการแสดงทางดานศิลปวัฒนธรรม
1. การแสดง การละเลน อยางนอย 3 เดือน/ครั้ง
การละเลนพื้นบานของชาวเพชรบุรี เชน โขน,
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กิจกรรม
การละเลนโลกระทะ, งานวัด, งานปูนปน,
งานตอกกระดาษ

ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต

ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

100,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 1. ปรับปรุงพิพิธภัณฑโดยการจัดการแสดง หลัง
1
/ / / / / / / / / / / /
50,000 งบดําเนินการ
วีดิทัศนดานภูมิปญญาทองถิ่น
คาใชสอย
- คาจางออกแบบตกแตงภายใน 30,000 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ-อุปกรณ 20,000 บาท
2 2. การจัดการแสดงทางดานศิลปวัฒนธรรม ครั้ง
4
/ / / / / / / / / / / /
50,000 งบดําเนินการ
การละเลนพื้นบานของชาวเพชรบุรี
คาใชสอย
- คาจัดการแสดง 5 ครั้ง ๆ ละ 6,000 บาท
เปนเงิน 30,000 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ-อุปกรณ 20,000 บาท

วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
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วิจัย
1. แผนงาน
ผลผลิต ผลงานการวิจัยและสรางองคความรู
2. งาน/โครงการ พัฒนานักวิจัยสายวิทยาศาสตร
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
113,910 บาท รหัส
สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
6 - 4 - 1002 - 2 - 16
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.พรรณี คอนจอหอ ผศ.พจนารถ บัวเขียว ผศ.อรอนงค ศรีพวาทกุล ผศ.สุวิทย เปยผอง
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด 30 กันยายน 2553
6. หลักการเหตุผล
วิธีการแสวงหาความรูนั้น สามารถหาไดจากแหลงตาง ๆ เชน ปรึกษาผูเชี่ยวชาญ อานจากเอกสาร ตํารา บทความตาง ๆ สังเกตจากเพื่อนรวมงาน แตมีขอจํากัดบางประการวา คําตอบที่ไดอาจจะไม
ถูกตอง หรือเชื่อถือไดเสมอไป แตการวิจัยเปนการคนหาความรู ความจริง ที่ใชวิธีการที่เชื่อถือได มีระบบและมีขั้นตอน ในการดําเนินงาน คือ ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร จึงทําใหการวิจัยมีคุณคาและ
มีความสําคัญ อยางยิ่ง เพราะไดขอมูลที่ถูกตองและเชื่อถือได ทําใหโลกเจริญกาวหนาอยางตอเนื่อง
งานวิจัยดานไอทีกําลังไดรับความนิยมเพราะโลกปจจุบันกําลังกาวเขาสูโลกแหงสังคมของเทคโนโลยีที่มีผลทั้งทางดานบวกและดานลบ ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองมีการวิจัยทางดานไอทีดาน
วิศวกรรมศาตรและดานวิทยาศาสตรที่มีกระบวนการทดลองเพื่อหาผลสัมฤทธิ์ของการทดลอง สงผลใหไดองคความรูที่สามารถนําไปใชแกไขปญหาไดท้งั ของหนวยงานและในระดับประเทศ แตมากกวา 80%
การจัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยจะเนนไปสายสังคมศาสตรเสียสวนใหญแมวาระเบียบวิธีวิจัยจะสามารถนําไปประยุกตใชในงานวิจัยดานดังกลาวได แตกระนั้น วิธีการบางอยางไมอาจนําไป
ประยุกตใชดวยกันได จึงมีผลทําใหนักวิจัยดานไอที ดานวิศวกรรมศาสตร หรือดานวิทยาศาสตรมีนอย
ดังนั้นสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมซึ่งมีหนาที่ในการสนับสนุน สงเสริมการทําวิจัยใหแกบุคลากร จึงเล็งเห็นถึงความสําคัญในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยทําดานไอที
ดานวิศวกรรมศาสตรและดานวิทยาศาตร เพื่อใหนักวิจัยไดวิธีการทําวิจัยในศาสตรดังกลาวไดอยางถูกตอง
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อจัดอบรมการทําวิจัยดานไอที ดานวิศวกรรม- กิจกรรมหลัก
ศาสตรและดานวิทยาศาสตร
พัฒนานักวิจัยสายวิทยาศาสตร
1. นักวิจัยไดองคความรูที่ถูกตองในการทําวิจัย 1. ไดนักวิจัยที่สามารถผลิตผลงานวิจัยดานไอที
2. เพื่อเผยแพรองคความรูการทําวิจัยดานไอที ดาน กิจกรรมสนับสนุน
มากกวา 80%
ดานวิศวกรรมศาสตรและดานวิทยาศาตรไดอยาง
วิศวกรรมศาสตรและดานวิทยาศาตร
1. เผยแพรองคความรู
2. ไดจํานวนนักวิจัยดานไอที ดานวิศวกรรมศาสตร ถูกตองและมีประสิทธิภาพ
2. สราง
3. เพื่อสรางเครือขายการทําวิจัยดานไอที ดาน
ดานวิทยาศาสตรมากกวา 80%
วิศวกรรมศาสตร และดานวิทยาศาสตร
3. ทุนสนับสนุน
3 ผูเขารวมสัมมนา 35 คน

แบบเสนอรายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
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8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1-3 1. เผยแพรความรูเกี่ยวกับระเบียบ วิธีการ
เลม
400
/ / / / / / / / / / / /
113,910 งบดําเนินการ
เงื่อนไขและขอปฏิบัติการทําวิจัย
คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร3 คน ๆ 8 ชั่วโมง
มหาวิทยาลัย
ชั่วโมงละ 1200 บาท 3 วัน เปนเงิน 28,800 บาท
คาใชสอย
- คาหองพักวิทยากร 3 วัน ๆ ละ 1200 บาท 2 หอง
เปนเงิน 7,200 บาท
- คาพาหนะ 3 วัน ๆ ละ 3000 บาท รวม 9,000 บาท
- คาเชาหองประชุม 3 วันๆละ 5000 บาท
เปนเงิน 15,000 บาท
- คาอาหารทําการนอกเวลา 120 คน ๆ ละ 50 บาท
3 วัน คาอาหารวาง 35 คน ๆ ละ 50 บาท
6 วัน เปนเงิน 28,500 บาท
คาวัสดุ
- คาของที่ระลึก 3 ชิ้น ๆ ละ 1000 บาท
เปนเงิน 3,000 บาท
- คาจางทําปาย 2 ปาย ๆ ละ 1200 บาท 2,400 บาท
- คาเอกสาร(คูมือการอบรม) 45 เลม ๆ ละ 220
เปนเงิน 9,900 บาท
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วัตถุ
ประสงค
ขอที่

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

113,910

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
- คากระเปา 40 ใบ ๆ ละ 210 บาท 8,400 บาท
- คาวัสดุสํานักงาน เปนเงิน 1,710 บาท

คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
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ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1. แผนงาน
ผลผลิต ผลงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2. งาน/โครงการ สัมมนาแลกเปลี่ยนองคความรูดานงานวิจัยวัฒนธรรมและงานบริการวิชาการ
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
150,000 บาท รหัส
สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
6 - 3 - 1002 - 2 - 17
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.อรอนงค ศรีพวาทกุล ผศ.พรรณี คอนจอหอ ผศ.พจนารถ บัวเขียว
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด 30 กันยายน 2553
6. หลักการเหตุผล
สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีภารกิจหลัก 3 ดาน คือ ดานงานวิจัย ดานการบริการวิชาการ และดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จากวิสัยทัศนของ
สถาบันวิจัยฯ พบวา สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มีงานหลัก 3 ดาน คือ ดานงานวิจัย ดานการบริการวิชาการ และดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อเปนการบูรณาการงานทั้ง 3 ดานกับ
งานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยฯ จึงจัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนองคความรูดานงานวิจัย วัฒนธรรมและงานบริการวิชาการ รวมกับปราชญชาวบาน ครูชาง เยาวชน หนวยงานภายนอก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อนําความรูที่ไดมาสังเคราะหแลวจัดทําแผนพัฒนางานตอไป
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อเผยแพรความรูดานงานวิจัย งานบริการวิชาการกิจกรรมหลัก
และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2. เพื่อสรางเครือขายความรวมมือดานงานวิจัย
กิจกรรมรอง
งานบริการวิชาการ และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 1. บริการวิทยบริการ โดยจัดกิจกรรมจัด
1. จัดนิทรรศการ 1 ครั้ง
นิทรรศการดานวิจัย งานบริการวิชาการ และ
งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนองคความรูดานวิจัย งาน- 1. จัดเวทีแลกเปลี่ยน 1 ครั้ง
บริการวิชาการและงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

แบบเสนอรายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

150,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
งบประมาณ
พ.ศ. 2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 1. จัดนิทรรศการดานวิจัย งานบริการ
เรื่อง
10
/ / / / / / / / / / / /
71,000 งบดําเนินการ
วิชาการและงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
คาวัสดุ
- คาวัสดุ-อุปกรณ เปนเงิน 40,000 บาท
- คาจางทําแผนนิทรรศการ เปนเงิน 11,000 บาท
- คาจัดทําเอกสารเผยแพร เปนเงิน 20,000 บาท
2 2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนองคความรูดานวิจัย
ครั้ง
1
/ / / / / / / / / / / /
79,000 งบดําเนินการ
งานบริการวิชาการ และงานทํานุบํารุง
คาตอบแทน
- คาวิทยากร 15 คน ๆ ละ 3 ชม. ๆ ละ 600 บาท
ศิลปวัฒนธรรม
เปนเงิน 27,000 บาท
คาใชสอย
- คาอาหารและอาหารวาง 80 คน ๆ ละ 150 บาท
เปนเงิน 12,000 บาท
คาวัสดุ
- คาเอกสาร 200 คนๆละ 50 บาท รวม 10,000
- คาวัสดุ-อุปกรณสํานักงาน เปนเงิน 30,000 บาท
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วิจัย
1. แผนงาน
ผลผลิต ผลงานการวิจัยและสรางองคความรู
2. งาน/โครงการ สนับสนุนการวิจัยตามกรอบยุทธศาสตรสถาบันวิจัยและศิลปวัฒนธรรม
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
2,435,270 บาท รหัส
สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1 - 4 - 1002 - 2 - 19
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.พรรณี คอนจอหอ ผศ.พจนารถ บัวเขียว ผศ.อรอนงค ศรีพวาทกุล ผศ.สุวิทย เปยผอง
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด 30 กันยายน 2553
6. หลักการเหตุผล
การวิจัยเปนวิธีการไดมากมาซึ่งองคความรูที่อาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนหลัก จึงทําใหผลการวิจัยมีคุณคานาเชื่อถือ ดวยเหตุนี้ประเทศตาง ๆ ที่เจริญแลวจึงสงเสริมและสนับสนุน
การวิจัยอยางจริงจัง เพื่อใชองคความรูที่ไดจากการวิจัยเปนแนวทางในการตัดสินใจและเปนฐานแหงการพัฒนาทุกชนิด สําหรับประเทศไทยนั้น ผลการวิจัยที่สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติให
ใหทุนทําวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูประบบการบริหารงานวิจัย ดวยการสํารวจหนวยงานวิจัยทั่วประเทศในประเด็นศักยภาพของนักวิจัย พบวา ทุกหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ขาดนักวิจัยทุกระดับถาทิ้ง
ปญหาไวเชนนี้ในอีก 10 ปขางหนา ประเทศไทยจะขาดแคลนนักวิจัยอยางหลีกเลี่ยงไมได และปญหาในการขาดแคลนนักวิจัยที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือนักวิจัยขาดแคลนทุนสนับสนุนในการพัฒนา
งานวิจัยเพื่อใหเปนนักวิจัยมืออาชีพ
ดวยเหตุผลและความจําเปนดังกลาว สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในฐานะที่เปนองคกรที่ทําหนาที่สนับสนุนสงเสริมบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ผลิตผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูใหบริการทางวิชาการแกทองถิ่น จึงจัดใหมีโครงการสนับสนุนทุนวิจัยตามประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัดและของ
ประเทศ รวมถึงกองทุนงานวิจัยนักศึกษาปริญญาเอก
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. โครงการเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชนและ
กิจกรรมหลัก
การปกครองทองถิ่น
พิจารณางบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยตามกรอบ
2. โครงการเสริมสรางความเขมแข็งการปกครอง ของโครงการ
ทองถิ่น
กิจกรรมรอง
3. โครงการเสริมสรางคุณภาพการศึกษา
1. นักวิจัยเสนอโครงการตามกรอบนโยบาย
4. โครงการอัตลักษณทองถิ่นเพชรบุรี
2. กองทุนงานวิจัยนักศึกษาปริญญาเอก
5. โครงการเสริมสรางคุณภาพสิ่งแวดลอม
3. เงินคงเหลือคางจายทุนอุดหนุนการวิจัย

แบบเสนอรายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
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1. จํานวนงานวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุน
ตามประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต

1. ผลงานวิจัยที่สามารถนําไปใชเปนองคความรู
ในการพัฒนาทองถิ่น การศึกษา และนําไปสูเชิง
พาณิชย

ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1-9 1. สนับสนุนทุนวิจัยโครงกาพัฒนานักวิจัย เรื่อง
23
/ / / / / / / / / / / /
690,000 งบเงินอุดหนุน
หนาใหม
เงินอุดหนุน
- อุดหนุนคาใชจายโครงการพัฒนานักวิจัย
หนาใหม 23 เรื่อง ๆ ละ 30,000 บาท
เปนเงิน 690,000 บาท
1-9 2. สนับสนุนทุนโครงการ ABC–PUS/MAG โครงการ
12
/ / / / / / / / / / / /
360,000 งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
- อุดหนุนคาใชจายโครงการ ABC–PUS/MAG
จํานวน 12 โครงการ ๆ ละ 30,000 บาท
เปนเงิน 360,000 บาท

วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
6. โครงการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน กิจกรรมสนับสนุน
7. โครงการวิจัยสูเชิงพาณิชย
1. คณะกรรมการบริหารงานวิจัยรวมพิจารณา
8. โครงการขับเคลื่อนแนวพระราชดําริสูการปฏิบัติ ทุนสนับสนุนงานวิจัยตามกรอบโครงการ
9. โครงการกองทุนงานวิจัยนักศึกษาปริญญาเอก
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วัตถุ
รายละเอียดกิจกรรม
ประสงค
ขอที่
1-9 2. สนับสนุนทุนตามประเด็นยุทธศาสตร

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

2,435,270

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
เรื่อง
14
/ / / / / / / / / / / / 1,385,270 งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
- อุดหนุนคาใชจายโครงการสนับสนุนตาม
ประเด็นยุทธศาสตร 14 เรื่อง ๆ ประมาณ
เรื่องละ 100,000 บาท เปนเงิน 1,385,270 บาท
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8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 1. ผลงานการวิจัยสรางองคความรู
เรื่อง
10
/ / / / / / / / / / / / 4,288,100 งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
- อุดหนุนคาใชจายโครงการสนับสนุนตาม
10 เรื่อง เปนเงิน 4,288,100 บาท
4,288,100
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

วิจัย
1. แผนงาน
ผลผลิต ผลงานการวิจัยและสรางองคความรู
2. งาน/โครงการ อุดหนุนทุนวิจัยแกอาจารย
งบประมาณแผนดิน 4,288,100 บาท รหัส
2 - 4 - 1002 - 2 - 20
สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
บาท รหัส
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.พรรณี คอนจอหอ ผศ.พจนารถ บัวเขียว ผศ.อรอนงค ศรีพวาทกุล ผศ.สุวิทย เปยผอง
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด 30 กันยายน 2553
6. หลักการเหตุผล
เพื่อผลิตผลงานวิจัยและองคความรูที่มีคุณภาพถูกนําไปพัฒนาทองถิ่น และใชประโยชนในการพัฒนาประเทศ และสนับสนุนสงเสริมบุคลากรของมหาวิทยาลัยผลิตผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรู
ใหบริการทางวิชาการแกทองถิ่น จึงจัดใหมีโครงการสนับสนุนทุนวิจัยตามประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัดและของประเทศ
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. โครงการเสริมสรางความเขมแข็งของ
กิจกรรมหลัก
จํานวนโครงการวิจัย
1. ผลงานวิจัยที่สามารถนําไปใชเปนองคความรู
ทองถิ่นและประเทศ
ผลงานการวิจัย
ในการพัฒนาทองถิ่น การศึกษา และนําไปสูเชิง
กิจกรรมรอง
พาณิชย
การวิจัยเพื่อสรางองคความรู

แบบเสนอรายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ

627

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1. แผนงาน
ผลผลิต ผลงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2. งาน/โครงการ เผยแพรและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระดับทองถิ่น
งบประมาณแผนดิน 80,000 บาท รหัส
2 - 3 - 1003 - 2 - 21
สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
บาท รหัส
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.อรอนงค ศรีพวาทกุล ผศ.พรรณี คอนจอหอ ผศ.พจนารถ บัวเขียว
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด 30 กันยายน 2553
6. หลักการเหตุผล
วัฒนธรรมเปนสิ่งที่แสดงออกถึงลักษณะเฉพาะของแตละทองถิ่น กอใหเกิดความภาคภูมิใจและความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาชน เปนรากฐานสําคัญของความเปนปกแผนมั่นคงเปน
เครื่องมือในการสรางคานิยมที่ดี ชวยใหประชาชนประพฤติปฏิบัติในทางที่ดีอันจะนําไปสูการพัฒนาสรางสรรคคน สังคม และประเทศชาติอีกทั้งมรดกทางวัฒนธรรมเปนสิ่งดึงดูดนักทองเที่ยวอีกดวย
การอนุรักษ สงเสริมฟนฟู และพัฒนาวัฒนธรรมสาขาตางๆ ใหประสบผลสําเร็จจะตองอาศัยกระบวนการนําเอาศิลปวัฒนธรรมที่ไดรับการอนุรักษ สงเสริมฟนฟู และพัฒนาแลว ออกเผยแพร
และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในระดับทองถิ่น เพื่อใหเกิดความเขาใจ รักหวงแหน และเห็นคุณคาอันจะนํามาซึ่งการสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และสงเสริมใหเกิดรายไดจากการมาทองเที่ยว
เพิ่มมากขึ้นดวย
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อใหเยาวชนและประชาชนเห็นคุณคาของ
กิจกรรมหลัก
วัฒนธรรมสาขาตางๆ อันเปนสื่อในการสราง
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ความเปนเอกภาพรวมกัน และเผยแพรวัฒนธรรม กิจกรรมรอง
ทองถิ่นใหเปนที่รูจักและยอมรับในระดับภูมิภาค
1. บริการวิทยบริการ จัดการเผยแพรและ
1. การเผยแพรศิลปวัฒนธรรมเมืองเพชรไปสู
2. เพื่อสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูและสงเสริม แลกเปลี่ยนทางการแสดงทางดานวัฒนธรรมทองถิ่น ภูมิภาคตาง ๆ 1 ครั้ง
การทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
กับภูมิภาคอื่นๆ
2. จัดการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการ 1. การอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรูเกี่ยวกับ
ทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 1 ครั้ง

แบบเสนอรายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

80,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
งบประมาณ
พ.ศ. 2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 1. จัดการเผยแพรและแลกเปลี่ยนทาง
ครั้ง/คน
4/100
/ /
50,200 งบดําเนินการ
คาใชสอย
การแสดงทางดานวัฒนธรรมทองถิ่นกับ
- คาเชารถ 4 ครั้ง ๆ ละ 3,000 บาท 12,000 บาท
ภูมิภาคอื่นๆ
- คาชุดการแสดง 14,000 บาท
- คาเบี้ยเลี้ยง 20 คน ๆ ละ 210 บาท 4,200 บาท
- คาที่พัก 20 คน ๆ ละ 1,000 บาท 20,000 บาท
2 2. จัดการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับ ครั้ง/คน
1/50
/ / / / / / / / / / / /
29,800 งบดําเนินการ
การทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
คาตอบแทน
- คาวิทยากร 6 คน ๆ ละ 3 ชม. ๆ ละ 600 บาท
เปนเงิน 10,800 บาท
คาใชสอย
- คาอาหาร 50 คนๆละ 130 บาท เปนเงิน 6,500
คาวัสดุ
- คาเอกสาร 50 ชุดๆละ 60 บาท เปนเงิน 3,000
- คาวัสดุ-อุปกรณสํานักงาน เปนเงิน 9,500 บาท
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ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1. แผนงาน
ผลผลิต ผลงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2. งาน/โครงการ สงเสริมและสรางแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น
งบประมาณแผนดิน 82,000 บาท รหัส
2 - 3 - 1003 - 2 - 22
โดยใชเครือขายปราชญชาวบาน
งบเงินรายได
บาท รหัส
สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
3. หนวยงาน
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.อรอนงค ศรีพวาทกุล ผศ.พรรณี คอนจอหอ ผศ.พจนารถ บัวเขียว
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด 30 กันยายน 2553
6. หลักการเหตุผล
จังหวัดเพชรบุรีเปนเมืองประวัติศาสตร มีแหลงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและปราชญชาวบานหลายแขนง มีมาแตอดีตกาลหลากหลายสาขา สนองความตองการของชาวเมืองเพชรบุรี
ตอมาโดยลําดับจนกระทั่งถึงปจจุบัน เปนมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่เสริมสงใหเมืองเพชรบุรีมีคุณคาและกลาวขานกันในหมูของผูรู
สถาบันวิจัยฯ จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมและสรางแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น โดยรวมมือกับเครือขายปราชญชาวบาน ชุมชน เพื่อพัฒนาชุมชนใหเปนแหลงเรียนรู
ดานศิลปวัฒนธรรมของชาวเพชรบุรี ใหนักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนทั่วไปเปนที่ศึกษาหาความรูดานศิลปวัฒนธรรม ทําใหเกิดความตระหนักถึงความสําคัญและเล็งเห็นคุณคาของศิลป
วัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น โดยใชเครือขายปราชญชาวบานในการเก็บรักษาและถายทอดองคความรู
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
1. เพื่อสรางแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมดาน
กิจกรรมหลัก
ภูมิปญญาทองถิ่น
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2. เพื่อสรางเครือขายดานศิลปวัฒนธรรม และ
กิจกรรมรอง
จัดอบรมเผยแพรความรูศิลปวัฒนธรรม
1. บริการวิทยบริการ โดยจัดกิจกรรมจัดการ
1. แหลงเรียนรูวัฒนธรรมเมืองเพชร 1 แหลง
1. เกิดความกาวหนาและเกิดความรูสึกรักและ
สํารวจแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมดานภูมิ
หวงแหนในศิลปวัฒนธรรมไทย
ปญญาทองถิ่น
2. จัดการประชุมสัมมนาทางดานศิลปวัฒนธรรม 2. เครือขายทางดานศิลปวัฒนธรรม 1 เครือขาย
จํานวนผูเขาอบรม 50 คน/ครั้ง
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

82,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
งบประมาณ
พ.ศ. 2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 1. จัดทําแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม
ครั้ง
1
/ / / /
50,000 งบดําเนินการ
คาใชสอย
ดานภูมิปญญาทองถิ่น
- คาลงพื้นที่สํารวจ เปนเงิน 20,000 บาท
คาวัสดุ
- คาเอกสารเผยแพร 200 เลมๆละ 50 บาท
เปนเงิน 10,000 บาท
- คาวัสดุ-อุปกรณสํานักงาน เปนเงิน 20,000 บาท
2 2. จัดการประชุมสัมมนาทางดาน
ครั้ง
1
/ / / / / / / / / / / /
32,000 งบดําเนินการ
ศิลปวัฒนธรรม
คาตอบแทน
- คาวิทยากร 3 คน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 600 บาท
เปนเงิน 3,600 บาท
คาใชสอย
- คาอาหารกลางวันและอาหารวาง 30 คน
คนละ 130 บาท เปนเงิน 3,900 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ-อุปกรณสํานักงาน เปนเงิน 24,500 บาท
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ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1. แผนงาน
ผลผลิต ผลงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2. งาน/โครงการ สืบสานอัตลักษณเมืองเพชรบุรีครบรอบ 84 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
งบประมาณแผนดิน 150,000 บาท รหัส
2 - 3 - 1003 - 2 - 23
สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
บาท รหัส
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.อรอนงค ศรีพวาทกุล ผศ.พรรณี คอนจอหอ ผศ.พจนารถ บัวเขียว
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด 30 กันยายน 2553
6. หลักการเหตุผล
เพชรบุรีเปนเมืองประวัติศาสตร มีแหลงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและปราชญชาวบานหลายแขนง อีกทั้งปราชญชาวบานและการละเลนตางๆ มากมาย ซึ่งในปจจุบันหาดูไดนอยมาก
ไมคอยพบเห็นเทาที่ควร จึงมีงานศิลปวัฒนธรรมสาขาตางๆ มากมายหลายสาขา จึงทําใหเมืองเพชรบุรียังคงดํารงรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมและมีงานศิลปวัฒนธรรมที่สวยงาม อีกทั้งยังมีครูชางที่สืบทอด
งานที่เปนยอดฝมือหลายแขนงเพื่อทํานุบํารุงและอนุรักษงานศิลปวัฒนธรรมของภูมิปญญาพื้นบาน อันเปนอัตลักษณของเมืองเพชรบุรีใหนักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนทั่วไป เกิดความภาคภูมิใจ
ในทองถิ่นและอัตลักษณของเมืองเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปนมหาวิทยาลัยทองถิ่นที่มียุทธศาสตร ที่เพิ่มขีดความสามารถและความเขมแข็งของชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่น เนื่องในวันที่ 14 กุมภาพันธ 2553 เปนวันครบรอบ
84 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สถาบันวิจัยฯ มีพันธกิจในการเผยแพร ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จึงไดจัดโครงการสืบสานอัตลักษณเมืองเพชรบุรี 84 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยจัดการแสดงศิลปะพื้นบาน การละเลนตางๆ
งานสกุลชางเมืองเพชร เพื่อเปนการสืบสานสืบสานอัตลักษณเมืองเพชรบุรีใหคงอยู และเปนการแสดงใหเยาวชนคนรุนใหมไดตระหนักถึงความดีและความมีฝมือของคนรุนเกาที่ไดรังสรรคสิ่งดีทางดาน
ศิลปวัฒนธรรมไว
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อสืบสานอัตลักษณเมืองเพชรบุรี
กิจกรรมหลัก
2. เพื่อสงเสริมใหเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ประชาชนทั่วไปเล็งเห็นคุณคาของอัตลักษณเมือง กิจกรรมรอง
เพชรบุรี
1. บริการวิทยบริการ โดยการจัดนิทรรศการ
1. จํานวน 15 เรื่อง
การแสดงและการละเลนพื้นบาน ประเพณี สืบสาน
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กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
2. เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชน 1. จํานวน 200 คน
ทั่วไปเขารวมจัดนิทรรศการและชมการแสดง
3. ประชาสัมพันธใหหนวยงานภายนอกรวมจัด
นิทรรศการและนําการแสดงของนักเรียนเขารวม

ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 1. การเตรียมจัดนิทรรศการและการแสดง
เรื่อง
15
/ / / /
41,600 งบดําเนินการ
ทางดานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานและ
คาตอบแทน
- คาวิทยากร 6 คน ๆ ละ 3 ชม. ๆ ละ 1,200 บาท
การละเลนพื้นบานเพื่อฉลองครบรอบ
เปนเงิน 21,600 บาท
84 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คาใชสอย
- คาประชาสัมพันธผานวิทยุชุมชนและ
หนังสือพิมพทองถิ่น เปนเงิน 20,000 บาท
2 2. การจัดนิทรรศการและการแสดงทาง
ครั้ง
1
/ / / / / / / / / / / /
108,400 งบดําเนินการ
ดานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานและการ
คาใชสอย
- คาอาหาร 200 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 100 บาท
ละเลนพื้นบานเพื่อฉลองครบรอบ 84 ป
เปนเงิน 40,000 บาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- อาหารวาง 200 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 40 บาท
เปนเงิน 16,000 บาท

วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
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วัตถุ
ประสงค
ขอที่

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

150,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

คาวัสดุ
- คาทําแผนนิทรรศการ 1 ม.x2 ม. จํานวน 15 แผน
แผนละ 1,000 บาท เปนเงิน 15,000 บาท
- คาชุดการแสดง 10 ชุด ๆ ละ 2,000 บาท
เปนเงิน 20,000 บาท
- คาวัสดุ-อุปกรณสํานักงาน เปนเงิน 17,400 บาท

คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
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ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1. แผนงาน
ผลผลิต ผลงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2. งาน/โครงการ เชิดชูเกียรติพอและแมของนักศึกษา
งบประมาณแผนดิน 63,000 บาท รหัส
2 - 3 - 1003 - 2 - 24
สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
บาท รหัส
4. ผูรับผิดชอบ ผศ.อรอนงค ศรีพวาทกุล ผศ.พรรณี คอนจอหอ ผศ.พจนารถ บัวเขียว
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด 30 กันยายน 2553
6. หลักการเหตุผล
จังหวัดเพชรบุรีมีงานสกุลชางเมืองเพชร ที่เปนงานฝมือของชาวเพชรบุรีไดสืบสาน สืบทอดตอๆ กันมา และมีรูปแบบที่เปนเอกลักษณเฉพาะของตนเอง จนไดรับการขนานนามวา “สกุลชางเมืองเพชร”
ซึ่งจังหวัดเพชรบุรีมีชางฝมือเปนจํานวนมากเห็นไดจากความหลากหลายของผลงานที่ปรากฏอยูตามวัง วัด และบานเรือนที่อยูอาศัย ชางหนึ่งคนตองเรียนรูหลายๆ ดาน เพราะงานชางตองมีความสัมพันธเกี่ยวของ
กันโดยเฉพาะเรื่องลายไทยที่ทุกชางจะตองฝกฝนและเขียนได ทําใหชางของเมืองเพชรมีความรอบรูในทุกสาขา แตการที่ชางหนึ่งคนจะมีความชํานาญทุกดาน คงทําไดไมงายนัก ดังนั้น ใครที่มีความชํานาญดาน
ใดเปนพิเศษก็นับถือกันเปนครูชางดานนั้นๆ
งานสกุลชางเมืองเพชรที่มีมาแตโบราณ และยังคงอยูในปจจุบัน มีการสืบทอด สืบสาน ไปยังรุนลูกรุนหลานและเผยแพรไปยังสถานศึกษา หรือผูสนใจทั่วไป ประกอบดวย งานปูนปน งานลายรดน้ํา
งานลงรักปดทองประดับกระจก งานจิตรกรรม งานชางทอง งานแทงหยวก งานตอกกระดาษ งานจําหลักหนังใหญ งานแกะสลักไม งานปนหัวโขน หัวละคร และงานปนหัวสัตว ซึ่งงานสกุลชางเหลานี้ ในดาน
การถายทอดความรูของชาง มักเปนไปตามรูปแบบในอดีต คือมักเปนการถายทอดกันสูบุคคลในครอบครัวเดียวกันจากพอ แม ปู ยา ตา ยาย สูรุนลูกรุนหลาน การประกอบอาชีพชางก็มักรับทําในงานที่ตนเอง
ชํานาญ หรือไมเจาของงานก็จะเลือกเฟนชางที่มีความชํานาญเฉพาะดานมาทํา นานเขาก็กลายเปนวา สกุลชางที่มีความชํานาญงานในดานนั้น หรือแขนงนั้นๆ เชน ชางทองเมืองเพชร จึงถูกเรียกวา “สกุลชาง
เมืองเพชร” มากกวาที่จะเรียกวา “ชางสิบหมู” เหมือนที่อื่นๆ เพราะแตละชางจะมีความเชี่ยวชาญที่แตกตางกันนั่นเอง จึงจะเห็นไดวาพอแมนั้นมีสวนสําคัญในการถายทอด
สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในดานการใหบริการแกทองถิ่น เล็งเห็นวาเพื่อเปนการสงเสริม เพิ่มพูน และเผยแพรพอแมที่มี
การธํารงรักษาศิลปวัฒนาธรรมไทย ใหชุมชน สังคม และประเทศชาติไดรับรูและเพื่อสืบสานใหวัฒนธรรมนั้นใหคงอยูเพื่อคูสังคมไทย ตลอดไป ดังนั้นสถาบันวิจัยจึงไดมีการจัดกิจกรรมเพื่อเชิดชูเกียรติ์แม
ของนักวัฒนธรรมที่ทําหนาที่ในการอบรม สั่งสอน และใหความชวยเหลือใหลูกไดธํารงรักษาวัฒนธรรมของไทยไวใหคงอยูตลอดไป โดนจะจัดงานเทิดพระคุณแมในวันที่ 12 สิงหาคม และเทิดพระคุณพอ
ในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกป
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อเผยแพรและอนุรักษวัฒนธรรมไทยที่เกิดจาก กิจกรรมหลัก
การอบรม สั่งสอน ใหความรักและเลี้ยงดูของพอแม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

แบบเสนอรายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
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ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต

กิจกรรมรอง
1. บริการวิทยบริการ โดยการจัดกิจกรรม
1. การจัดงานเทิดพระคุณพอศิลปนเมืองเพชร 1 วัน
การจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพรและอนุรักษวัฒนธรรม2. การจัดงานเทิดพระคุณแมศิลปนเมืองเพชร 1 วัน
ไทยใหเกิดความซาบซึ้งและตระหนักในความสําคัญ
ของการอนุรักษวัฒนธรรม
2. จัดกิจกรรมเพื่อใหเยาวชนมีสวนรวมในการจัด 1. เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ขาราชการ 200 คน
การแสดงจินตลีลาประกอบเพลงใหเกิดจิตสํานึกใน
พระคุณของพอและแม
3. จัดงานเพื่อเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ 1. รางวัลแมดีเดน จํานวน 3 รางวัล
ของพอและแมผูรังสรรคงานทางดานวัฒนธรรม 2. รางวัลพอดีเดน จํานวน 3 รางวัล

กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
งบประมาณ
พ.ศ. 2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 1. จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพรและอนุรักษ
ครั้ง
2
/
/
20,000 งบดําเนินการ
วัฒนธรรมไทยใหเกิดความซาบซึ้งและ
คาวัสดุ
- คาจางทําแผนนิทรรศการขนาด 1 เมตรx 2 เมตร
ตระหนักในความสําคัญของการอนุรักษ
จํานวน 20 แผนๆ ละ 1000 บ. เปนเงิน 20,000
วัฒนธรรม
2 2. จัดกิจกรรมเพื่อใหเยาวชนมีสวนรวม
ชุด
10
/ / / / / / / / / / / /
23,000 งบดําเนินการ
ในการจัดการแสดงเพื่อใหเกิดจิตสํานึก
คาตอบแทน
ในพระคุณของพอและแม
- คาวิทยากร 2 คน ๆ ละ 2 ชม. ๆ ละ 600 บาท
เปนเงิน 2,400 บาท

วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
แกนักวัฒนธรรมไดเกิดความซาบซึ้งและตระหนัก
ในความสําคัญของการอนุรักษวัฒนธรรม
2. เพื่อใหเยาวชนเกิดความตระหนักและความสํานึก
ในพระคุณของพอและแม
3. เพื่อเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณของพอและ
แมผูรังสรรคงานทางดานวัฒนธรรม
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3. จัดงานเพื่อเชิดชูเกียรติและประกาศ
เกียรติคุณของพอและแมผูรังสรรคงาน
ทางดานวัฒนธรรม

4. มอบโลรางวัลเชิดชูเกียรติแม-พอนัก
วัฒนธรรม

3

รายละเอียดกิจกรรม

3

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

1/200

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ครั้ง/คน

คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)

63,000

คาใชสอย
- คาเชาชุดการแสดง 10 ชุดๆละ 2,060 บาท
เปนเงิน 20,600 บาท
12,000 งบดําเนินการ
คาใชสอย
- คาอาหารวาง 400 คน ๆ ละ 30 บาท
เปนเงิน 12,000 บาท
8,000 งบดําเนินการ
คาวัสดุ
- คาโลรางวัล 8 อัน ๆ ละ 1,000 บาท
เปนเงิน 8,000 บาท

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
งบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

สํานักวิทยบริการฯ
๔,๕๑๕,๑๐๐ บาท
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บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. งาน/โครงการ พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานสํานักวิทยบริการ,(2),(3)
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
1,584,000 บาท รหัส
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1 - 1 - 1102 - 1 - 01
156,300 บาท รหัส
4. ผูรับผิดชอบ นงลักษณ พหุพันธ , ผูอํานวยการสํานักฯ
3 - 1 - 1102 - 2 - 03
293,300 บาท รหัส
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6 - 1 - 1102 - 2 - 11
6. หลักการเหตุผล
สํานักวิทยบริการเปนหนวยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาและเปนแหลงศึกษาคนควา เรียนรู ขาวสารและวิชาการ เปนคลังแหงปญญา และสรางโอกาสใหทุกคนไดเขามาใชประโยชนจากแหลงเรียนรู
แหงนี้ใหมากที่สุด การดําเนินงานภายในสํานักฯ จึงจําเปนตองมีการจัดระบบการบริหารและจัดการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตองตามมาตรฐาน ตลอดจนจัดระบบควบคุมความเสี่ยงหรือผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นภายในองคกร โดยการวางแผนงาน พัฒนา ดําเนินงาน ปรับปรุงระบบการทํางานใหเปนไปอยางตอเนื่อง การจัดทําโครงการในครั้งนี้จึงเปนโครงการที่จะทําใหสํานักฯ สามารถทํางานไดบรรลุตาม
ยุทธศาตรของมหาวิทยาลัยและเปนองคกรแหงการเรียนรู
7. วัตถุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
1. เพื่อจัดทําและทบทวนแผนกลยุทธ
1. มีแนวทางในการพัฒนาสํานักฯ
กิจกรรมหลัก 1. บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษ1. จํานวนบุคลากรที่เขารับการอบรม
ของสํานักฯ
เชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงและทบทวนแผนกลยุทธ อยางเปนระบบ และเกิดการมีสวนรวม
กิจกรรมสนับสนุน
2.เพื่อหาแนวทางปองกันความเสี่ยง
1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงและทบทวน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
ที่ตอทรัพยากรของสํานักฯ
แผนกลยุทธสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
พ.ศ. 2553-2557 (ฉบับปรับปรุง)
2. มีแผนการปฏิบัติงานอยางชัดเจน
3. เพื่อบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ
สารสนเทศ พ.ศ. 2553-2557 (ฉบับปรับปรุง)
2. จํานวนแผนกลยุทธ
3. ลดผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง
2. จัดหาแนวทางปองกันความเสี่ยงตอสํานักฯ
3. จํานวนระบบและเครื่องมือ
ตอเทคโนโลยี ความปลอดภัยและทรัพยสิน
3. บริหารงานทั่วไปของสํานักฯ
ในการปองกันความเสี่ยง
ของบุคลากรและผูมาใชบริการ
4. จํานวนวัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑ
4. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
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7. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
งบดําเนินงาน
1 1. จัดอบรมเชิงปฎิบัติ
คน
15
การทบทวนและปรับปรุง
10,800 คาตอบแทน (1)
แผนกลยุทธสํานักฯ
คาวิทยากร 1 คน 6 ชม.ๆ ละ 600 บาท
จํานวน 3 วัน เปนเงิน 10,800 บาท
11,850 คาใชสอย (1)
คาอาหารทําการนอกเวลา 3 คน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ
2 วันๆ ละ 100 บาท เปนเงิน 600 บาท
คาอาหารกลางวัน 3 มื้อๆ ละ 15 คน
คนละ 200 บาท เปนเงิน 9,000 บาท
คาอาหารวาง 6 มื้อๆ ละ 15 คน
คนละ 25 บาท เปนเงิน 2,250 บาท
1,250 คาวัสดุ (1)
คาของที่ระลึกวิทยากร 1 ชุด 500 บาท
คาเอกสารประกอบการอบรม 15 ชุด
ชุดละ 50 บาท เปนเงิน 750 บาท
2 2. จัดทําแผนกลยุทธสํานักฯ
/
เลม
20
600 คาใชสอย (1)
คาอาหารทําการนอกเวลา 3 คนๆ ละ 2 วัน
วันละ 100 บาท เปนเงิน 600 บาท
3,000 คาวัสดุ (1)
คาจางทําเอกสารและจัดทํารูปเลม 20 เลม
เลมละ150 บาท เปนเงิน 3,000 บาท
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วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
2 จัดหาแนวทางปองกันความเสี่ยงตอทรัพยากรของสํานักฯ
80,000 คาวัสดุ (1)
- คาระบบซอฟแวร Antivirus 1 ชุดๆ ละ 800 บาท
/
1. ระบบซอฟตแวร Antivirus 1 ชุด
ชุด
1
100 เครื่อง เปนเงิน 80,000 บาท
/ / /
งบลงทุน
2. ระบบวงจรปด
ชุด
10
87,000 คาครุภัณฑ (1)
(กลอง ระบบติดตั้งและ
- คาระบบวงจรปด (กลอง ระบบติดตั้ง
การควบคุมดูแล)
และการควบคุมดูแล) 1 ชุดๆ ละ 70,000 บาท
/
3. ระบบไฟฟาฉุกเฉิน
เครื่อง
2
เปนเงิน 70,000 บาท
- คาระบบไฟฟาฉุกเฉิน 2 เครื่อง ๆ ละ 8,500 บาท
เปนเงิน 17,000 บาท
งบดําเนินงาน
3 บริหารงานทั่วไปของสํานักฯ
522,000 คาวัสดุ (1)
หมึกเครื่องถายเอกสาร 10 หลอด ๆ ละ 2,800 บาท
เปนเงิน 28,000 บาท
จํานวนหมึกหลอด8 เครื่อง 40 หลอด
หลอดละ 3,000 บาท เปนเงิน 120,000 บาท
จํานวนหมึกตลับ 5 เครื่อง 50 ตลับ
ตลับละ 550 บาท เปนเงิน 27,500 บาท
ลูกดรัมเครื่องพิมพงาน 2 ชุด
ชุดละ 7,000 บาท เปนเงิน 14,000 บาท
คาวัสดุคอมพิวเตอร เปนเงิน 40,000 บาท
กระดาษถายเอกสาร 250 รีม ๆ ละ 104 บาท
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วัตถุ
ประสงค
ขอที่

รายละเอียดกิจกรรม

คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)

เปนเงิน 26,000 บาท
วัสดุสํานักงานอื่นๆ เปนเงิน 174,000 บาท
เครื่องจายไฟคอมพิวเตอร(Supply)
50ชิ้นๆ ละ800 บาท เปนเงิน 40,000 บาท
เครื่องสํารองไฟ ขนาด 850 VA 21 เครื่อง
เครื่องละ 2,500 บาท เปนเงิน 52,500 บาท
งบลงทุน
253,000 คาครุภัณฑ (1)
เครื่องสํารองไฟ ขนาด 1200 VA 1 เครื่อง
เครื่องละ 28,000 บาท เปนเงิน 28,000 บาท
เครื่องพิมพงาน 1 เครื่อง 60,000 บาท
เครื่องฉายภาพ3มิติ2เครื่องๆละ40,000บาท80,000
กลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล1 ตัว 40,000 บาท
40,000 บาท เปนเงิน 40,000 บาท
กลองถายภาพเคลื่อนไหว 1 ตัว 30,000 บาท
จอรับภาพระบบไฟฟา 120 นิ้ว 1 จอ 15,000บาท
งบดําเนินงาน
582,000 คาใชสอย (1)
คาบํารุงรักษา VTLS 12 เดือน
เดือนละ 20,000 บาท เปนเงิน 240,000 บาท
คาบํารุงรักษาลิฟต 12 เดือน
เดือนละ 3,500 บาท เปนเงิน 42,000 บาท

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
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วัตถุ
ประสงค
ขอที่

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

2,033,600

142,100

100,000

140,000

100,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

คาบํารุงรักษาแอร 150 เครื่อง
เครื่อง ละ 2,000 บาท เปนเงิน 300,000 บาท
งบดําเนินงาน
คาใชสอย (1,3,11)
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 20 คน
คนละ 5,000 บาท เปนเงิน 100,000 บาท
คาวัสดุ (11)
เอกสารประชาสัมพันธ 7,000 ฉบับ
ฉบับละ 20 บาท เปนเงิน 140,000 บาท
คาใชสอย (11)
คาบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร server 5
เครื่อง ๆ ละ 20,000 บาท เปนเงิน 100,000 บาท
คาใชสอย (3)
คาจางปองกันสัตวปก(นก)2 ครั้ง ๆ ละ
71,050 บาท เปนเงิน 142,100 บาท

คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
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บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
งบเงินรายได

บาท

งบประมาณแผนดิน 1,000,000 บาท

ผลผลิต การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
รหัส

รหัส

2 - 1 - 1102 - 2 - 02

30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
สํานักวิทยบริการเปนแหลงศึกษาคนควาขอมูล ขาวสาร และวิชาการ เปนคลังแหงปญญา และเปนแหลงรวมสรรพวิทยาการเพื่อความเปนเลิศทางดานการศึกษา คนควา และเพื่อการเรียนรู
ในยุคปจจุบัน มีการเชื่อมโยงเครือขายการเรียนรูทุกสถานที่ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ การเรียนรูตลอดชีวิตเปนพื้นฐานแหงการเรียนรูที่ยั่งยืน และมีความสัมพันธตอภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
ในดานการสนับสนุนการเรียนการสอนนักศึกษา คณาจารย บุคลากร และประชาชนทั่วไป
7 วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
(Outcome Indicators)
(Output Indicators)
1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการ กิจกรรมหลัก: บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา1. จํานวนวารสาร ตํารา และสื่ออิเล็กทรอนิกสทั้ง 1. ระดับความพึงพอใจตอทรัพยากรสารสนเทศ
สอนและการผลิตบัณฑิต
กิจกรรมยอย:
ในประเทศและตางประเทศเพิ่มขึ้น
2. เพื่อใหบริการสารนิเทศที่มีคุณภาพ สะดวก
1. จัดหารวัสดุ ตํารา และสื่ออิเล็กทรอนิกส
รวดเร็ว และเพียงพอตรงกับความตองการของผูใชบริก ทั้งในและตางประเทศ
8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1,2 1. จัดหาวัสดุ ตํารา และสื่ออิเล็กทรอนิกส
เลม
8,000
/ / / / / / / / / / / /
งบรายจายอื่น
ทั้งในและตางประเทศ
1,000,000 จัดซื้อวัสดุ ตํารา และสื่ออิเล็กทรอนิกส จํานวน
10 ครั้ง ๆ ละ 100,000 บาท
1,000,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

4. ผูรับผิดชอบ นางนงลักษณ พหุพันธ และผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ

3. หนวยงาน

2. งาน/โครงการ จัดหาสื่อสารสนเทศ

1. แผนงาน

รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
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บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
งบเงินรายได

งบประมาณแผนดิน

บาท
184,480 บาท
715,520 บาท

ผลผลิต การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
รหัส

3 - 1 - 1102 - 2 - 04
6 - 1 - 1102 - 2 - 12

4. ผูรับผิดชอบ นางสาวแขนภา ทองตัน และผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ
รหัส
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนแหลงใหความรู ประกอบไปดวยสื่อสารนิเทศที่หลากหลายรูปแบบ เพื่อใหคณาจารยและนักศึกษาไดศึกษาคนควา เพื่อการจัดการเรียนการสอนและ
7 วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
(Outcome Indicators)
(Output Indicators)
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนใหมี
กิจกรรมหลัก : บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ประสิทธิภาพ แกนักศึกษาและคณาจารย
กิจกรรมยอย :
1. จัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book)
1. จัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book)
1. ระดับการใชประโยชนจากหนังสือ
และวารสารภาษาตางประเทศ
และวารสารภาษาตางประเทศ
อิเล็กทรอนิกส (e-book)
2. จัดซื้อคอมพิวเตอรชนิดพกพา (Note Book)
2. จํานวนคอมพิวเตอรชนิดพกพา (Note Book) 2. ระดับการใชประโยชนจาก
คอมพิวเตอรชนิดพกพา (Note Book)
เพื่อใหบริการใชภายในหองสมุด

3. หนวยงาน

2. งาน/โครงการ พัฒนาหองสมุดอิเล็กทรอนิกส

1. แผนงาน

รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
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8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 1. จัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) แล เลม
6,000
/ / / / / / / / / /
งบดําเนินงาน
ภาษาตางประเทศ
767,500 คาวัสดุ (4, 12)
- คาหนังสืออิเล็กทรอนิกส เปนเงิน 767,500 บาท
/ /
งบลงทุน
2 2. จัดซื้อคอมพิวเตอรชนิดพกพา
เครื่อง
5
(Note Book) เพื่อใหบริการใชภายใน
132,500 คาครุภัณฑ (4)
หองสมุด
- คาคอมพิวเตอรชนิดพกพา (Note Book) จํานวน
10 เครื่องๆ ละ 13,250 บาท เปนเงิน 132,500 บาท
คุณลักษณะ
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ชนิด Mobile
Technology ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
ไมนอยกวา 2.0GHz จํานวน 1 หนวย
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR2 หรือ
ดีกวา ขนาดไมนอยกวา 1 GB จํานวน 1 หนวย
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (HD) ไมนอยกวา 250 GB
- มีจอภาพ WXGA หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มี Combo DVD หรือ DVD-RW หรือดีกวา 1 น.
- สามารถใชงาน WiFi (802.11) และ Bluetooth ได
- ติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน
ภาษาไทยบนเครื่องพรอมใชงานโดยมีลิขสิทธิ์
ถูกตองตามกฎหมาย
900,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

645 - 1

บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
งบเงินรายได

งบประมาณแผนดิน

บาท
51,200 บาท

ผลผลิต การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
รหัส

รหัส

3 - 1 - 1102 - 2 - 05

30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย สามารถเรียนรู คนควาขอมูลไดดวยตนเอง ตลอดจนในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ที่หลากหลายใหแกผูใชบริการ รวมทั้งฐานขอมูลออนไลน ซึ่งในการสืบคนจะตองใชทักษะ และเทคนิควิธีการที่ถูกตอง เพื่อสืบคนหาขอมูลที่นํามาใชในการอางอิงในการวิจัย การเรียน การสอน ดังนั้น
สํานักฯจึงจัดใหมีโครงการดังกลาว เพื่อใหผูใชบริการมีทักษะในการสืบคนฐานขอมูลออนไลนอยางถูกตอง และยังเปนการสงเสริม ประชาสัมพันธใหมีการใชฐานขอมูลเพิ่มขึ้นดวย
7 วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
(Outcome Indicators)
(Output Indicators)
1.เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูดวยตนเองและทักษะ กิจกรรมหลัก : บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
การสืบคนสารสนเทศของคณาจารยและนักศึกษา กิจกรรมยอย :
1. จัดอบรมการสืบคนสารสนเทศ
1. รอยละของผูเขารับการอบรม
1. ระดับความพึงพอใจของผูรับการอบรม
2. จํานวนกิจกรรมที่จัดอบรม

4. ผูรับผิดชอบ นายไตรสิทธิ์ พิชาศิรพัฒน และรองผูอํานวยการสํานักฯ

3. หนวยงาน

2. งาน/โครงการ สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเองและการเรียนรูตลอดชีวิต

1. แผนงาน

รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ

645 - 2

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

51,200

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
รอยละ
80
1 1. จัดอบรมการสืบคนสารสนเทศ
/ / / /
/ / / /
งบดําเนินงาน
7,200 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ 6 ชั่วโมง
ชม.ละ 1,200 บาท เปนเงิน 7,200 บาท
4,000 คาใชสอย
- คาอาหารวาง 2 มื้อ ๆ ละ 50 คน ๆ ละ 40 บาท
เปนเงิน 4,000 บาท
40,000 คาวัสดุ
- คาเอกสารประกอบการอบรม 300 ชุดๆละ 100 บ.
เปนเงิน 30,000 บาท
- คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เปนเงิน 10,000 บาท

645 - 3

บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
งบเงินรายได

งบประมาณแผนดิน

บาท
235,000 บาท

ผลผลิต การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
รหัส

รหัส

3 - 1 - 1102 - 2 - 06

30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
หองสมุดเปนแหลงคนควาหาความรู ขอมูล และใหบริการสารนิเทศตาง ๆ และมีหนาที่สงเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาคนควาวิจัยแกนักศึกษา คณาจารยและ บุคลากรในมหาวิทยาลัย
ซึ่งตองมีการจัดหาทรัพยากรสารนิเทศที่หลากหลาย และจัดบริการ/กิจกรรม เพื่อสงเสริมใหผูใชบริการพึงพอใจ และตอบสนองการเรียนรูดวยตนเอง และการเปนหองสมุดที่มีชีวิต ดังนั้นจึงเห็นวาควรมีการ
จัดบริการแบบเชิงรุก จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอม ปรับปรุงภูมิทัศน บริการขอมูลขาวสารผานสื่อวิทยุและเว็บไซต ซึ่งเปนการเสริมสรางบรรยากาศการเรียนรู มีความสะดวก รวดเร็ว และกอใหเกิดแรง
จูงใจในการเขาใชบริการสารสนเทศ ซึ่งยังผลไปยังคุณภาพ ประสิทธิภาพในการเรียนรูอีกดวย
7. วัตถุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลิต
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
(Output Indicators)
(Outcome Indicators)
กิจกรรมหลัก : บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. เพื่อสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอม
ใหเอื้อตอการเรียนรู
กิจกรรมยอย :
2. เพื่อใหผูใชไดรับความสะดวกและเขาถึง
1. ปรับปรุงภูมิทัศนและสภาพแวดลอมทั้งภายในและ1. จํานวนพื้นที่ที่ไดรับการปรับปรุง
1. ระดับความพึงพอใจของ
2. จัดกิจกรรมหรือบริการเชิงรุกใหแกผูใชบริการ 2. จํานวนกิจกรรมหรือบริการเชิงรุก
ผูใชบริการตอการบริการ
บริการหรือรับขาวสารจากหองสมุด

4. ผูรับผิดชอบ นายสวัสดิ์ อุราฤทธิ์ และรองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ

3. หนวยงาน

2. งาน/โครงการ พัฒนาหองสมุดมีชีวิต

1. แผนงาน

รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
ประสงค
ต.ค พ.ย ธ.ค
ขอที่
/ /
1 1. ปรับปรุงภูมิทัศนและ
จุดบริการ
5
สภาพแวดลอมทั้งภายในและ
ภายนอก
2 2. จัดกิจกรรมหรือบริการเชิงรุกใหแก
กิจกรรม
4
/ /
ผูใชบริการ
/บริการ

235,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
พ.ศ. 2553
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
/ / / / / / / /
งบดําเนินงาน
100,000 คาใชสอย
- คาจางปรับปรุงสถานที่
/ / / / / / / /
เปนเงิน 100,000 บาท
115,000 คาวัสดุ
- ปายขอมูลสารสนเทศ จํานวน20ปาย
ปายละ 1,500 บาท เปนเงิน 30,000 บาท
- คาโตะ 10 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท
เปนเงิน 25,000 บาท
- คาเกาอี้ 30 ตัวๆละ2,000 าท
เปนเงิน 60,000 บาท
20,000 คาวัสดุ
- คาวัสดุสํานักงาน เปนเงิน 10,000 บาท
- คาวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร เปนเงิน 10,000 บาท
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สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
งบเงินรายได

งบประมาณแผนดิน

บาท
151,300 บาท

ผลผลิต การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
รหัส

รหัส

3 - 1 - 1102 - 2 - 07

30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
จากพระราชดํารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี "การอานเปนการสรางทุกสิ่งใหกับผูอาน" สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดตระหนักถึงความสําคัญของการอาน
จึงไดจัดโครงการรัการอานขึ้น เพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน และพัฒนาทักษะการอานใหกับนักศึกษาทุกคณะ และประชาชนที่สนใจ เพื่อเปนประโยชนตอการศึกษา และในชีวิตประจําวันตอไป
7. วัตถุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลิต
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
(Output Indicators)
(Outcome Indicators)
1. เพื่อปลูกฝงนิสัยรักการอานและพัฒนาทักษะ
กิจกรรมหลัก : บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
กิจกรรมยอย :
การอานใหแกนักศึกษา
2. เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรูใหแกสถานศึกษา 1. จัดอบรมความรูเพื่อสรางนิสัย
1. ระดับความพึงพอใจของผูเขารวม
1. จํานวนนักศึกษาที่เขาอบรม
ชุมชน และทองถิ่น
กิจกรรมตอการเขารวมกิจกรรม
รักการอานแกนักศึกษา
2. จํานวนครั้งในการจัดนิทรรศการ/เสวนา
ใหความรู/ใหความรูผานเว็บไซต
2. จัดนิทรรศการ/เสวนาใหความรู
/ใหความรูผานเว็บไซต

4. ผูรับผิดชอบ นางอัจฉราพร เลี้ยงอยู และรองผูอํานวยการสํานักฯ

3. หนวยงาน

บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
2. งาน/โครงการ รักการอาน

รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
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8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
งบประมาณ
พ.ศ. 2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 1. จัดอบรมความรูเพื่อสรางนิสัยรักการอาน คน/ครั้ง
/ /
/ /
งบดําเนินงาน
500/2
50,000 คาตอบแทน
- คาวิทยากร 2 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมง 50,000 บาท
28,000 คาใชสอย
- คาอาหารวาง 500 คน ๆ ละ 2 มื้อ
มื้อละ 20 บาท เปนเงิน 20,000 บาท
- คาตกแตงเวทีและปายเวที 2 ครั้ง
ครั้งละ 1,000 บาท เปนเงิน 2,000 บาท
- คาเชาพาหนะและน้ํามันเชื้อเพลิง 6,000 บาท
30,000 คาวัสดุ
- คาเอกสารประกอบการอบรม 1,000 ชุด
ชุดละ 25 บาท เปนเงิน 25,000 บาท
- คาวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ 5,000 บาท
2 2. จัดนิทรรศการ/เสวนาใหความรู
ครั้ง
10
/ / / / / / / / / / /
งบดําเนินงาน
10,800 คาตอบแทน
- คาวิทยากร 3 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมง
ชม.ละ 1,200 บาท เปนเงิน 10,800 บาท
7,500 คาใชสอย
- คาของที่ระลึก 500 บาท 3 ชิ้น เปนเงิน 1,500
คาเดินทางวิทยากร3คนๆละ 2,000 บาท
เปนเงิน 6,000 บาท

645 - 7

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

151,300

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
25,000 คาวัสดุ
- คาวัสดุสํานักงาน เปนเงิน 20,000 บาท
- คาวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ
เปนเงิน 5,000 บาท
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ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
งบเงินรายได

งบประมาณแผนดิน

บาท
28,700 บาท

ผลผลิต ผลงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
รหัส

รหัส

3 - 1 - 1102 - 2 - 08

30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
สํานักวิทยบริการมีหนังสือเกาและเอกสารโบราณทรงคุณคาที่หลากหลาย และมีจํานวนมาก สามารถนํามาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อกอใหกิดการอนุรักษ ถายทอด และใหความรูแกบุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย การจัดทําโครงการอนุรักษและสรางคุณคาของทรัพยากรสารสนเทศนี้จะทําใหสํานักฯ เปนแหลงเรียนรูและเผยแพรความรูเกี่ยวกับสารสนเทศที่มีคุณคา และการทํานุบํารุงศิลป
วัฒนธรรมโดยการอนุรักษและสรางคุณคา
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
(Output Indicators)
(Outcome Indicators)
1. เพื่ออนุรักษและสรางคุณคาของหนังสือเกา
1. จัดอบรมความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการ
1. จํานวนบุคลากรภายในสํานักฯ และบุคคลทั่วไป 1. ระดับความรูความเขาใจของผูเขารับ
และเอกสารโบราณ
อนุรักษและสรางคุณคาของหนังสือเกาและเอกสาร ไดรับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการอนุรักษและ การอบรมและการนําไปใชประโยชน
โบราณแกบุคลากรภายในสํานักฯ และบุคลากรทั่วไปสรางคุณคาของหนังสือเกาและเอกสารโบราณ

4. ผูรับผิดชอบ นายบัญชา มีมานาน และผูอํานวยการสํานักฯ

3. หนวยงาน

2. งาน/โครงการ อนุรักษและสรางคุณคาของหนังสือเกาและเอกสารโบราณ

1. แผนงาน

รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

28,700

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
พ.ศ. 2553
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 1. จัดอบรมความรู ความเขาใจ
คน/ครั้ง/วัน 50/1/2
/ / / / / / / / / / / /
งบดําเนินการ
14,400 คาตอบแทน
และการอนุรักษและสรางคุณคา
ของหนังสือเกาและเอกสารโบราณ
คาวิทยากร จํานวน 2 คนๆ ละ 6 ชั่วโมง
แกบุคลากรภายในสํานักฯ
ชม.ละ 1,200 บาท 2 วัน เปนเงิน 14,400 บาท
และบุคลากรทั่วไป
10,000 คาใชสอย
คาอาหาร วาง 4 มื้อๆ ละ 50 คน
คนละ 25 บาท เปนเงิน 5,000 บาท
คาที่พักวิทยากร จํานวน 2 คน
คนละ 1,000 บาท เปนเงิน 2,000 บาท
คาน้ํามันเชื้อเพลิง 2 วันๆ ละ 1,500 บาท
เปนเงิน 3,000 บาท
4,300 คาวัสดุ
- คาเอกสารประกอบการอบรม 50 ชุด
ชุดละ 66 บาท เปนเงิน 3,300 บาท
- คาของที่ระลึก จํานวน 2 ชุด
ชุดละ 500 บาท เปนเงิน 1,000 บาท
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บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
งบเงินรายได

งบประมาณแผนดิน

บาท
71,700 บาท

ผลผลิต การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
รหัส

รหัส

3 - 1 - 1102 - 2 - 09

30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนหนวยงานสนับสนุนบริการวิชาการแกมหาวิทยาลัยและชุมชนในทองถิ่น ซึ่งมีการรวบรวม จัดเก็บสารสนเทศทองถิ่นที่มีคุณคาอยูมากมาย
เชน ขอมูลทองถิ่น ประวัติบุคคลสําคัญของมหาวิทยาลัย ผลงานวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัย เพื่อเปนการอนุรักษ เผยแพรสารสนเทศใหเกิดประโยชนสูงสุด ดังนั้นสํานักวิทยบริการฯ จึงจัดใหมี
โครงการการจัดทําสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส (Digital Collection) ตามหลักมาตรฐาน เกิดเปนคลังเอกสารอิเล็กทรอนิกส ที่มีประโยชนทั้งบุคลากรมหาวิทยาลัยและชุมชนในทองถิ่น
7. วัตถุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลิต
(Outcome Indicators)
(Output Indicators)
1. เพื่อพัฒนาความรูดานจัดทํา Digital
กิจกรรมหลัก : บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
Collection ตามหลักมาตรฐาน
กิจกรรมยอย :
2. เพื่อรวบรวมและจัดทําขอมูล
1. จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการจัดทําสารสนเทศ 1. จํานวนผูเขาอบรม
ระดับประสิทธิภาพในการนําความรู
ใหอยูในรูปแบบ Digital Collection
Digital ตามหลักมาตรฐาน
2. จํานวนหมวดเรื่องที่ทํา Digital Collection
เรื่องการจัดทําสารสนเทศ Digital
ตามหลักมาตรฐาน
2. รวบรวมและจัดทําขอมูลใหอยูในรูปแบบของ
ไปใชประโยชน
Digital Collection ตามหลักมาตรฐาน
ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ
สารสนเทศ Digital+S21

4. ผูรับผิดชอบ นายทวี นวมนิ่ม และผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ

3. หนวยงาน

2. งาน/โครงการ จัดทําสารสนเทศดิจิทัล

1. แผนงาน

รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
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2

2

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

2. รวบรวมและจัดทําขอมูลใหอยูในรูปแบบหมวดเรื่อง

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

5,000 คาวัสดุ
- คาวัสดุสํานักงาน เปนเงิน 5,000 บาท
15,000 คาใชสอย
- คาจางรวบรวมและจัดเก็บขอมูล 10,000 บาท
- คาพาหนะและน้ํามันเชื้อเพลิง 5,000 บาท
71,700

- คาเอกสารประกอบการอบรม 30 ชุดๆละ150บาท 4,500 บ.

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
งบดําเนินการ
1. จัดอบรมใหความรู
คน
30
21,600 คาตอบแทน
เกี่ยวกับการจัดทําสารสนเทศ
- คาตอบแทนวิทยากร 1 คน 6 ชม. ๆ ละ
Digital ตามหลักมาตรฐาน
1,200 บาท 3 วัน เปนเงิน 21,600 บาท
25,600 คาใชสอย
- คาที่พักวิทยากร คืนละ 1,000 บาท 3 คืน 3,000 บ.
- คาเดินทางของวิทยากร เปนเงิน 4,000 บาท
- คาอาหารวาง 6 มื้อ ๆ ละ 30 คน ๆ ละ 40 บาท
เปนเงิน 7,200 บาท
- คาอาหารกลางวัน30 คนๆละ 100 บาท 9,000 บ.
- คาตกแตงเวทีและปายเวที 1,000 บาท
- คาของที่ระลึก 500 บาท
- คาอาหารทําการนอกเวลา 3 คนๆละ 3 วัน 900
4,500 คาวัสดุ
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บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
งบเงินรายได

งบประมาณแผนดิน

บาท
43,600 บาท

ผลผลิต การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
รหัส

รหัส

3 - 1 - 1102 - 2 - 10

30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาและการบริการวิชาการใหแกบุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อสรางการเรียนรูตลอดชีวิต ดังนั้น
การดําเนินการตามภารกิจของสํานักฯ จึงตองดําเนินงานอยางมีมาตรฐาน คุณภาพ และประสิทธิภาพ ในการบริการและการบริหารงาน ซึ่งโครงการการประกันคุณภาพการศึกษาจะทําใหบุคลากรในองคกร
มีความรูความเขาใจและเกิดการจัดการความรูโดยใชงานประกันคุณภาพเปนเครื่องมือ เพื่อใหการปฏิบัติงานตามภารกิจของสํานักฯเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
7. วัตถุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลิต
(Outcome Indicators)
(Output Indicators)
1. เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกัน กิจกรรมหลัก : บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. จํานวนผูเขาอบรม
1. บุคลากรมีความรูความเขาใจ
คุณภาพการศึกษาใหกับบุคลากรภายในสํานักฯ
กิจกรรมรอง :
2. ชองทางในการถายทอดความรู 2 ชองทาง
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
2. เพื่อสรางกระบวนการจัดการความรู
1. การประกันคุณภาพ
กิจกรรมยอย :
คือการจัดเสวนา (KM sharing day) และ
การศึกษาทุกระดับ
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
Blog ทางเว็บไซต
2. เกิดบรรยากาศและวัฒนธรรม
แกบุคลากรภายในสํานักฯ
1. จัดอบรมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาใหกับบุคลากร
3. คูมือการประกันคุณภาพและรายงาน
3. เพื่อจัดทําคูมือการประกันคุณภาพ
องคกรในการเรียนรู ถายทอดความรู
ภายในสํานักฯ
การประเมินตนเอง 50 เลม
และจัดการความรู ดานการประกัน
รายงานการประเมินตนเองรองรับ
2. จัดการความรูดานการประกันคุณภาพ
คุณภาพการศึกษารวมกัน
การตรวจประเมินภายใน ระดับสํานัก
3. จัดทําคูมือการประกันคุณภาพและรายงาน
3. มีคูมือประกันคุณภาพและรายงาน
และระดับมหาวิทยาลัย
การประเมินตนเอง เพื่อรองรับการตรวจประเมิน
การประเมินตนเอง
การตรวจประเมินภายในระดับสํานัหและ
ระดับมหาวิทยาลัย

4. ผูรับผิดชอบ นางสาวภาวิณี อรุณรัตน และผูอํานวยการสํานักฯ

3. หนวยงาน

2. งาน/โครงการ ประกันคุณภาพการศึกษา

1. แผนงาน

รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

43,600

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
งบดําเนินการ
1 1. จัดอบรมเพื่อสรางความรู
คน
34
ความเขาใจเกี่ยวกับการประกัน
14,400 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 1 คน 6 ชั่วโมง
ชั่วโมงละ 1,200 บาท 2 วัน เปนเงิน
14,400 บาท
/ / / / / / / /
2,720 คาใชสอย
2 2. จัดการความรูดานการประกัน
ครั้ง
6
- คาอาหารวาง 2 มื้อ ๆ ละ 40 บาท
คุณภาพการศึกษาใหกับ
จํานวน 34 คน 2 วัน เปนเงิน 2,720 บาท
บุคลากรในสํานักฯ
8,320 คาวัสดุ
- คาเอกสารประกอบการอบรม 34 ชุด
ชุดละ 100 บาท เปนเงิน 3,400 บาท
- คาวัสดุสํานักงาน เปนเงิน 4,920 บาท
8,160 คาใชสอย
- คาอาหารวางประชุมประกันคุณภาพ
6 มื้อ ๆ ละ 40 บาท 34 คน เปนเงิน 8,160 บาท
/ / / / / / / / /
10,000 คาวัสดุ
3 3.จัดทําคูมือการประกันคุณภาพ
เลม
50
รายงานการประเมินตนเองรองรับ
- คาจัดทํารายงานประเมินตนเอง 50 เลม
การตรวจประเมินภายใน ระดับ
เลใละ 200 บาท เปนเงิน 10,000 บาท
สํานักและระดับมหาวิทยาลัย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
๔,๓๕๘,๔๐๐ บาท
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บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. งาน/โครงการ บริหารงานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
1,847,400 บาท รหัส
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ /สํานักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1 - 1 - 1103 - 1 - 01
4. ผูรับผิดชอบ นายเชฐ ศรีแยม
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
เนื่องดวยเทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีบทบาทสําคัญในการเรียนรู และการนําไปปฏิบัติงาน สําหรับนักศึกษา บุคลากรในองคกร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
จึงไดมุงเนนที่จะถายทอดความรูทางดานการใชโปรแกรมประยุกต รวมถึงความรุดานการบริการงานไอที ใหแกนักศึกษาเพื่อนําไปประกอบการเรียนรูและการปฏิบัติงาน
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. บริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมหลักสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. จัดทําหองเรียนคอมพิวเตอรใหรองรับ
กิจกรรมยอย:
การใชงานในปจจุบัน
1. สํารวจความตองการการใชงานระบบฯ
1. จํานวนหนวยงานและผูใชบริการ
1 หนวยงานภายในของมหาวิทยาลัย 11 หนวยงาน
3. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับการปฏิบัติงาน 2. ติดตามความคืบหนาการใหบริการระบบฯ
2. จํานวนผูใชงานในระบบสารสนเทศ
2. หนวยงานทั้ง 11 หนวยงาน สามารถติดตั้ง
4. ปรับปรุง Software ที่ใชในการปฏิบัติงาน
3. พัฒนาบุคลากรใหมีความพรอมอยูเสมอ
3. จํานวนหลักสูตรที่เขารับการอบรม
ใชงาน ระบบ MIS ได
ใหทันสมัยอยูเสมอ
4. ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ
4. นักศึกษาบุคลลกร ของมหาวิทยาลัย
3. บุคลากรของศูนยทุกคนตองไดรับ
การฝกอบรมในหลักสูตร ที่เปนสากล และ
ไดรับการผานการทดสอบความสามารถ
อยางนอยคนละ 2 หลักสูตร
4. นักศึกษาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
มีความพึงพอใจในการใชบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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3. เผยแพรขาวสารประชาสัมพันธ

4. จัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุค

3

4
เครื่อง

บอรด

3

4

/

/

/

งบลงทุน
40,000 คาครุภัณฑ
-จัดทําปายโฆษณา จํานวน 4 บอรดๆ ละ
10,000 บาท รวมเปนเงิน 40,000 บาท
84,000 คาครุภัณฑ
-จัดซื้อคอมพิวเตอรแบบโนตบุค จํานวน 3 เครื่อง
เครื่องละ 28,000 บาท เปนเงิน 84,000 บาท

-คาตอบแทนออกแบบเว็บไซต เปนเงิน 10,000 บาท

-คาตอบแทนแปลภาษาจีน เปนเงิน 5,000 บาท

-คาตอบแทนแปลภาษาอังกฤษ เปนเงิน 5,000 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 1. บริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ป
1
/ / /
/ / / / / / /
งบดําเนินงาน
462,000 คาวัสดุ
- คาวัสดุสํานักงาน เปนเงิน 162,000 บาท
- คาวัสดุคอมพิวเตอร เปนเงิน 300,000 บาท
200,000 คาใชสอย
- เบี้ยเลี้ยง เปนเงิน 200,000 บาท
2 2. คาตอบแทนพัฒนาเว็บไซต
เว็บไซต
1
/
/
งบดําเนินงาน
20,000 คาตอบแทน
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6. จัดซื้อ Unmagement Switch

7. จัดซื้อตูเก็บอุปกรณเครือขาย

8. จัดซื้อตูโหลดไฟฟา ขนาด 200A

9. จางติดตั้งระบบไฟฟาสําหองอบรม

10. จัดซื้อตูเก็บเอกสาร

6

7

8

9

10

วัตถุ
รายละเอียดกิจกรรม
ประสงค
ขอที่
5 5. จัดซื้อ Management Switch

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
เครื่อง
9
/
270,000 คาครุภัณฑ
-จัดซื้อ Switch แบบ Management Switch
แบบ Fiber จํานวน 6 เครื่องๆ ละ 45,000 บาท
รวมเปนเงิน 270,000 บาท
เครื่อง
3
/
45,000 คาครุภัณฑ
-จัดซื้อ Swich แบบ Unmanagement Switch แบบ
Fast Ethernet ขนาด 50 port จํานวน 3 เครื่อง
เครื่องละ 15,000 บาท เปนเงิน 45,000 บาท
ตู
1
/
16,000 คาครุภัณฑ
- จัดซื้อตูเก็บอุปกรณขนาด 36 U จํานวน 1 ตูๆ ละ
16,000 บาท รวมเปนเงิน 16,000 บาท
/
33,000 คาครุภัณฑ
-จัดซื้อตูโหลดไฟฟา ขนาด 200A จํานวน 3 ตู
ตูละ 11,00 บาท รวมเปนเงิน 33,000 บาท
จุด
140
/
งบดําเนินงาน
84,000 คาใชสอยและวัสดุ
-จางติดตั้งระบบไฟฟาสําหรับหองอบรมคอมฯ
140 จุดๆ ละ 600 บาท เปนเงิน 84,000 บาท
ตู
2
/
งบลงทุน
40,000 คาครุภัณฑ
-จัดซื้อตูเก็บเอกสารจํานวน 2 ตูๆ ละ 20,000 บาท
เปนเงิน 40,000 บาท
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14

13

12

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ระบบ
1
/
งบดําเนินงาน
92,100 คาใชสอย
- คาบํารุงรักษาระบบฐานขอมูล Oracle 1 ระบบ
ระบบละ 92,100 บาท เปนเงิน 92,100 บาท
12. คาบํารุงรักษาโปรแกรมบริหารจัดการ ระบบ
1
/
งบดําเนินงาน
ระบบเครือขาย
30,000 คาใชสอย
-คาบํารุงรักษาโปรแกรมบริหารจัดการเครือขาย
จํานวน 1 ระบบ 30,000 บาท
13. จัดซื้อโปรแกรมบริหารเครื่องแมขาย
ระบบ
1
/
งบลงทุน
70,000 คาครุภัณฑ
-จัดซื้อโปรแกรมบริหารจัดการเครื่องแมขาย
สําหรับงานเครื่อขายเสมือนจริง จํานวน 1 ระบบ
เปนเงิน 70,000 บาท
14. ปรับปรุงพื้นยกระบบหองอบรม
หอง
1
/
งบลงทุน
145,000 คาที่ดินและสิ่งกอสราง
-ขาตั้งเสาของพื้นยกสําเร็จรูป จํานวน 662 ชุด
ชุดละ 120 บาท เปนเงิน 79,440 บาท
-ทางลาดเหล็กเครือบสีอีพ็อกซี่ปดดวยยางกันลื่น
ขนาด 90 X 90 X 15 ซม. จํานวน 1 ชุด 4,000 บาท
-แผนเหล็กปดกันชวง 6 เมตรๆ ละ 1,000 บาท
เปนเงิน 6,000 บาท

วัตถุ
รายละเอียดกิจกรรม
ประสงค
ขอที่
11 11. คาบํารุงรักษาโปรแกรมฐานขอมูล
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15

วัตถุ
ประสงค
ขอที่

15. ติดตั้งระบบเครื่องเสียงหองอบรม

รายละเอียดกิจกรรม

3

/

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

หอง

คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)

-คาติดตั้งพื้นยก 200 ตารางเมตรๆ ละ 150 บาท
เปนเงิน 30,000 บาท
- คาขนสง 1 เที่ยว 10,000 บาท
- คาเจาะรูทางกันสายไฟ60จุดๆ258 บาท 15,480 บ.
งบลงทุน
216,300 คาครุภัณฑ
- จอรับภาพขนาด 100 นิ้ว จํานวน 3 จอ
จอละ 4,000 บาท เปนเงิน 12,000 บาท
- เครื่อง LCD Projector จํานวน 3 เครื่อง
เครื่องละ 38,000 บาท เปนเงิน 114,000 บาท
- ไมโครโฟนไรสาย จํานวน 3 เครื่อง
เครื่องละ 11,000 บาท เปนเงิน 33,000 บาท
- เครื่องขยายเสียง จํานวน 3 เครื่อง
เครื่องละ 4,000 บาท เปนเงิน 12,000 บาท
- ลําโพง 4 ทิศทาง จํานวน 3 เครื่อง
เครื่องละ 8,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท
- ไมโครโฟนมีสาย จํานวน 3 เครื่อง
เครื่องละ 1,800 บาท เปนเงิน 5,400 บาท
- ขาตั้งไมโครโฟน 3 อัน ๆ ละ 800 บาท 2,400 บ.
- คาแรง/คาติดตั้ง หองละ 4,500 จํานวน 3 หอง
เปนเงิน 13,500 บาท
1,847,400

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
งบประมาณ
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
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บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. งาน/โครงการ พัฒนาทักษะการใชคอมพิวเตอรของนักศึกษา
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
50,000 บาท รหัส
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ /สํานักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1 - 1 - 1103 - 2 - 02
4. ผูรับผิดชอบ นายเชฐ ศรีแยม
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
เนื่องดวยเทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีบทบาทสําคัญในการเรียนรู และการนําไปปฏิบัติงาน สําหรับนักศึกษา บุคลากรในองคกร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
จึงไดมุงเนนที่จะถายทอดความรูทางดานการใชโปรแกรมประยุกต รวมถึงความรุดานการบริการงานไอที ใหแกนักศึกษาเพื่อนําไปประกอบการเรียนรูและการปฏิบัติงาน
ในอนาคตรวมถึงนําเอาความรูดานไอที ไปชวยลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดตนทุนในดานไอที ใชงานไอทีไดเต็มประสิทธิภาพ
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อใหนักศึกษามีทักษะในการใช
กิจกรรมหลักสนับสนุนการจัดการศึกษา
กิจกรรมยอย:
คอมพิวเตอรในระดับทั่วไปจนถึงระดับสูงได
1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร
1. เปดหลักสูตรอบรมไมนอยกวา 10 หลักสูตร
รอยละ 90 ของผูรับการอบรมผานการประเมิน
2. ประเมินประสิทธิภาพผูเขารับการอบรม
2. ผูรับการฝกอบรมไมนอยกวา 25 คน/หลักสูตร
3.จัดทํารายงานสรุปโครงการจัดอบรม

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

50,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 1. จัดอบรมการทักษะคอมพิวเตอร
หลักสูตร
10
/ / / / / / / / / /
งบดําเนินงาน
( Introduction Windows 7
50,000 คาวัสดุ
Linux Desktop in Ubuntu,
-หนังสือประกอบการอบรม 25 ชุดๆ ละ 200
Word 2007 e-Document,
จํานวน 10 หลักสูคร หลักสูตรละ 12 ชั่วโมง
Introduction Networks Lab,
คิดเปนเงิน 50,000 บาท
การจัดการ log ตาม พรบ. ICT,
Open Source Internet Server,
WAMP Internet Service,
Open Source Web Content,
Proxy Web Authentication,
Switch & Router LAB)

654

บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. งาน/โครงการ พัฒนาระบบใหบริการเครือขายของมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
776,000 บาท รหัส
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ /สํานักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
4. ผูรับผิดชอบ นายเชฐ ศรีแยม
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานหลักที่ใหบริการการเชื่อมตอสื่อสาร ไปยังโครงขาย Global Network และโครงขายภายในมหาวิทยาลัย
เพื่อใหบริการหนวยงานและอาคารที่เกิดขึ้นใหม จึงตองจัดหา และปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการ อยางตอเนื่อง ถั่วถึง และเพียงตอ ตอการใชงาน
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อใหขยายการใหบริการเครือขายให
กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการจัดการศึกษา
กับอาคารและหนวยงานของมหาวิทยาลัย
กิจกรรมยอย :
ที่เกิดขึ้นใหม อีกทั้งขยายขีดความสามารถ
1จัดหาอุปกรณเครือขายเพื่อขยายชองทางเชื่อมตอ 1.จํานวนชองทางที่สามารถเชื่อมตอเครือขาย
การใหบริการสารสนเทศผานระบบเครือขาย
ของอุปกรณสวิทซหลักของมหาวิทยาลัย
2. ขนาดความจุของหนวยเก็บขอมูลที่รองรับ
ออนไลน
2. จัดหาอุปกรณจัดเก็บขอมูลผานระบบ
การใชงาน
เครือขายเพื่อรองรับการขยายงานดาน
e-Service University

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. ชองสื่อสารรองรับการเชื่อมตอได
6 ชองทาง
2.ขนาดความจุรองรับขอมูล
ไดขนาดไมต่ํากวา 2 TB

ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ

1 - 1 - 1103 - 2 - 03
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

776,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ.2552
รายละเอียดกิจกรรม
พ.ศ.2553
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 1. จัดซื้อ Gigabit Ethernet Modules
Module
2
/
งบลงทุน
สําหรับ Core Switch
276,000 คาครุภัณฑ
-จัดซื้อ Gigabit Ethernet Module
สําหรับ Core Switch จํานวน 2 โมดูลๆ ละ
138,000 บาท รวมเปนเงิน 276,000 บาท
2 2. จัดซื้อ SAN Disk
เครื่อง
1
/
500,000 คาครุภัณฑ
-จัดซื้อ SAN Disk สามารถรองรับ
Fiber Chanel สามารถรองรับการทํางาน
บน EMC CX-3 1 เครื่อง เปนเงิน 500,000 บาท
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บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. งาน/โครงการ พัฒนาหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรกลาง
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
1,085,000 บาท รหัส
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ /สํานักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1 - 1 - 1103 - 2 - 04
4. ผูรับผิดชอบ นายเชฐ ศรีแยม
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเปนหนวยงานสนับสนุนการใหบริการดานไอที ทั้งชองทางการสื่อสาร บริการดานความรู ฝกอบรม รวมทั้ง LAB
รวมสําหรับการเรียนการสอนของคณะวิชาตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยโดยการบริการ LAB ดังกลาวศูนยฯ มีใหบริการจํานวน 1 หองเรียนนั้น ในปจจุบันไมเพียงพอ
ตอความตองการใชงาน ทางศูนยฯ จึงไดจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับใหบริการเพิ่มเติม อีก 1 หองเรียน โดยเนนการใชอุปกรณที่ประหยัดพลังงาน
สามารถบริการจัดการจากศูนยกลางได และยังไดประสิทธิภาพการใหบริการที่ดี สามารถใชงานสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ไดอยางตอเนื่อง
7. วัตถุประสงค/กิจกรรม/ตัวชี้วัด
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อจัดทําหองเรียนคอมพิวเตอร
กิจกรรมหลักสนับสนุนการจัดการศึกษา
สําหรับบริการ LAB รวม เพื่อการเรียน
กิจกรรมยอย:
และการบริการฝกอบรม
1.จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับบริการ
1.จํานวนของเครื่องคอมพิวเตอร 43 เครื่อง
1.สามารถบริการหองเรียนสําหรับนักศึกษา
ครั้ง 43 คน

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

1,085,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
เครื่อง
43
/
งบลงทุน
แบบประมวลผลจาก
989,000 คาครุภัณฑ
สวนกลาง (Thin Client )
-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย สําหรับงาน
ประมวลผลแบบ Thin Client พรอมจอภาพสําหรับ
แสดงผลขนาด 17 นิ้ว จํานวน 43 เครื่อง
เครื่องละ 23,000 บาท 989,000 บาท
2 2. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
เครื่อง
/
96,000 คาครุภัณฑ
3
ลูกขายสลูกขายสําหรับประมวลผล
-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย สําหรับงานแบบที่ แบบที่ 1(ตามแบบมาตรฐาน
ประมวลผลแบบที่ 1 (ตามมาตรฐาน ICT)
ของกระทรวงไอซีที)
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 32,000 รวมเปนเงิน
จํานวน 96,000 บาท
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บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. งาน/โครงการ จัดหาโปรแกรมสิทธิบัตรเพื่อสนับสนุนการศึกษาและการบริหารจัดการ
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
600,000 บาท รหัส
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ /สํานักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
1-1-1103-2-05
4. ผูรับผิดชอบ นายเชฐ ศรีแยม
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โดยในภาพปจจุบัน ไดมีการใชงานโปรแกรม ในกลุมของ
Microsoft เปนจํานวนมาก ทั้งในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ ภายในมหาวิทยาลัย โดย Software เหลานั้นเปนผลิตภัณฑที่ผิดลิขสิทธิ์เปนจํานวนมาก
ทั้งนี้ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงไดจัดหา Software ที่มีสิทธิบัติครอบคลุมนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีคาใชจายที่ถูกกวา การจัดซื้อ
แบบ License แยก และเปดโอกาสให นักศึกษาไดเรียนรูเทคโนโลยีสมัยใหม ทันตอเหตุการในปจจุบัน
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. ใหนักศึกษาและบุคลากรใชงาน
กิจกรรมหลักสนับสนุนการจัดการศึกษา
Software ที่มีลิขสิทธิ์ที่ถูกตอง
กิจกรรมยอย:
ตามกฏหมาย
1.จัดหา Software Microsoft
1. จํานวนนักศึกษา บุคลากร ทั้งหมด
1. นักศึกษา บุคลากร ของมหาวิทยาลัย
Campus License
ของมหาวิทยาลัย
สามารถใชงานเพื่อการเรียน การสอน
และการบริหารจัดการได
2. จัดหา Software SPSS PC+
2. จํานวนนักศึกษา บุคลากร ทั้งหมด
2. นักศึกษา บุคลากร สามาใชใช License
ของมหาวิทยาลัย
สําหรับอางอิงในการทําผลงานวิชาการ
และประกอบการทําวิทยานิพนธได

รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม
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2. SPSS PC+

วัตถุ
รายละเอียดกิจกรรม
ประสงค
ขอที่
1 1. จัดซื้อ Mircrosoft Campus

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

600,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
พ.ศ.2553
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ.2552
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ระบบ
1
/
งบลงทุน
500,000 คาครุภัณฑ
- จัดซื้อ Software Microsoft Campus
เพื่อรองรับบุคลาร นักศึกษา ทั้งหมด
ระบบ
1
/
100,000 คาครุภัณฑ
- จัดซื้อ Software SPSS PC+ 1 License

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน

ศ.จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
๖๐๐,๐๐๐ บาท
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บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. งาน/โครงการ การบริหารจัดการศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
362,500 บาท รหัส
ศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3 - 1 - 1300 - 1 - 01
4. ผูรับผิดชอบ อาจารย ดร.บุษราคัม ทรัพยอุดมผล
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด 30 กันยายน 2553
6. หลักการเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนของศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งไดจัดการเรียนการสอนตั้งแตระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทเพื่อใหบริการทางวิชาการแกทองถิ่น ตามมาตรา 7 แหง
พรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ในการจัดการเรียนการสอนนอกที่ตั้งในสาขาที่เปนความตองการของทองถิ่น จึงจําเปนตองมีสถานที่ในการเรียนการสอนและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ
เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อใหบริการทางวิชาการแกชุมชน
กิจกรรมสนับสนุน :
และทองถิ่นใกลเคียง
การบริหารการจัดการศึกษาศูนยจัดการศึกษา
จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1. ระดับความสําเร็จการดําเนินงานตาม
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเปนที่ตองการ
นอกสถานที่ต้งั
ของศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
นโยบายแผละแผน
ของทองถิ่น

รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

362,500 **ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ**

262,500 คาวัสดุ
- คาวัสดุสํานักงาน 100,000 บาท
- คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร 162,500 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1-2 1. คาใชจายในการบริหารการจัดการศึกษา เดือน
12
/ / / / / / / / / / / /
งบดําเนินงาน
ศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
100,000 คาใชสอย
- คาใชจายในการจัดสัมมนา
ระดับปริญญาตรี เปนเงิน 100,000 บาท
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บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. งาน/โครงการ การบริหารจัดการศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
237,500 บาท รหัส
ศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
6 - 1 - 1300 - 1 - 02
4. ผูรับผิดชอบ อาจารย ดร.บุษราคัม ทรัพยอุดมผล
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด 30 กันยายน 2553
6. หลักการเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนของศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งไดจัดการเรียนการสอนตั้งแตระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทเพื่อใหบริการทางวิชาการแกทองถิ่น ตามมาตรา 7 แหง
ในสาขาที่เปนความตองการของทองถิ่น จึงจําเปนตองมีสถานที่ในการเรียนการสอนและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อใหบริการทางวิชาการแกชุมชน
กิจกรรมสนับสนุน :
และทองถิ่นใกลเคียง
การบริหารการจัดการศึกษาศูนยจัดการศึกษา
จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาโท
1. ระดับความสําเร็จการดําเนินงานตาม
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเปนที่ตองการ
นอกสถานที่ต้งั
ของศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
นโยบายแผละแผน
ของทองถิ่น

รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

237,500

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
งบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1-2 1. คาใชจายในการจัดสัมมนา ประชุม
เดือน
12
/ / / / / / / / / / / /
งบดําเนินงาน
และสอบภาคนิพนธ/วิทยานิพนธ
237,500 คาใชสอย
ปริญญาโท
- คาใชจายในการจัดสัมมนา ประชุม
และสอบภาคนิพนธ/วิทยานิพนธ
ปริญญาโท เปนเงิน 237,500 บาท

หน่วยเรียนรู้ค่ายธนะรัชต์
๑,๐๐๔,๙๐๐ บาท
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บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. งาน/โครงการ สนับสนุนการเรียนการสอนหนวยเรียนรูคายธนะรัชต
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
170,000 บาท รหัส
หนวยเรียนรูคายธนะรัชต
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3 - 1 - 1301 - 1 - 01
4. ผูรับผิดชอบ ผูชวยศาสตราจารยสุมาลี งามสมบัติ
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนของหนวยเรียรูไดดําเนินการมาอยางตอเนื่องตั้งแตปการศึกษา 2538 โดยเปดการเรียนการสอนตั้งแตระดับอนุปริญญาจนถึงปริญญาตรี ในสาขาที่เปน
ความตองการของทองถิ่น ปจจุบันเปดสอน ระดับปริญญาตรี ในโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป การบริหารทรัพยากรมนุษย คอมพิวเตอรธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร และการจัดการ
อุตสาหการรม มีนักศึกษาทั้งสิ้น 315 คน
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเปนที่ตองการ
กิจกรรมหลัก
ของทองถิ่นอยางนอยปละ 80 คน
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
กิจกรรมสนับสนุน
1. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและ
1. มีผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตรและ
1. ประชาชนที่อยูรอบๆ หนวยเรียนรู
บริหารงานทั่วไป
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รอยละ 80
คายธนะรัชตมีการศึกษาถึงระดับปริญญาตรี
จากวัตถุประสงคที่ตั้งไว
สงผลถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

170,000

เปนเงิน 25,000 บาท

1024 MB ฮารดดิสก 320 GB 1 ชุดๆละ 25,000 บาท

- คอมพิวเตอรตั้งโตะ Inte Atom 1.6 GHz แรม

เปนเงิน 50,000 บาท

Vilta Ultimate. 2 เครื่อง ๆ ละ 25,000 บาท

CD-RW / DVD-RAM RAMbo Microsoft Windows

Intel Core 2 buo 2.5 GHz 2048 MB 15.4" 300 GB

- คอมพิวเตรอโนตบุค Vaio VGN-FZ 38 GU

เปนเงิน 55,000 บาท

และนอน 2 เครื่อง ๆ ละ 27,500 บาท

CCD ซูมได 242 เทา ใชงานไดทั้งแบงภาพแนวตั้ง

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
พ.ศ. 2553
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 1. จัดการเรียนการสอนหนวยเรียนรู
ภาค/คน
3/315
/ / / / / / / / / / / /
40,000 งบดําเนินงาน
คายธนะรัชต
คาวัสดุ
1.1 สนับสนุนการเรียนการสอนและ
- คาวัสดุโฆษณา-ประชาสัมพันธ
บริหารงานทั่วไป
เปนเงิน 40,000 บาท
1.2 คาวัสดุคาโฆษณา
130,000 งบลงทุน
1.3 ประชาสัมพันธและครุภัณฑ
คาครุภัณฑ
การเรียนการสอนของหนวยเรียนรู
- เครื่องฉายทึบแสง รุน Vertex D 430X ความ
คายธนะรัชต
ละเอียด 800,000 pixel การจับภาพแบบ 1/3" Ps
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ พิธีไหวครูของนักศึกษาหนวยเรียนรูคายธนะรัชต
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
60,000 บาท รหัส
หนวยเรียนรูคายธนะรัชต
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3 - 1 - 1301 - 2 - 02
4. ผูรับผิดชอบ ผูชวยศาสตราจารยสุมาลี งามสมบัติ
31 สิงหาคม 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ธันวาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
ครูผูประสิทธิประสาทวิชาความรู ถือวาเปนผูมีพระคุณอยางยิ่ง ดวยเหตุนี้หนวยเรียนรูคายธนะรัชตจึงจัดพิธีไหวครูข้นึ เพื่อแสดงความกตัญูกตเวทีแกครูอาจารยและเปนการรักษาประเพณี
และวัฒธรรมอันดีงามของไทยใหคงอยูกับชาติสืบไป
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อจัดพิธีไหวครู ประจําปของนักศึกษา
กิจกรรมหลัก
หนวยเรียนรูคายธนะรัชต
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2. เพื่อแสดงออกถึงความกตัญูกตเวที
กิจกรรมรอง
ของนักศึกษาแกครูอาจารย
สงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
3. เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม
กิจกรรมสนับสนุน
อันดีงามของไทย
1. นําเสนอโครงการ
1. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
1. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมอยางนอย
2. ประชุมกรรมการนักศึกษาและหัวหนาชั้นเรียน
150 คน
3. ซอมไหวครู
4. จัดพิธีไหวครู

รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

60,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1-3 1. ขั้นเตรียมการ
โครงการ
1
8,000 งบดําเนินงาน
1.1 นําเสนอโครงการ
/
คาใชสอย
- คาจัดพานหองละ 500 บาท 16 กลุม
เปนเงิน 8,000 บาท
1-3 2. ขั้นดําเนินการ
ครั้ง/วัน
1/1
34,500 งบดําเนินงาน
2.1 ประชุมกรรมการนักศึกษา
คาใชสอย
และหัวหนาชั้นเรียน
/
- คาเชาเครื่องเสียงและอุปกรณการไหวครู
2.2 ซอมไหวครู
/
เปนเงิน 12,000 บาท
2.3 จัดพิธีไหวครู
/
- คาอาหารกลางวันและอาหารวาง 150
คนๆ ละ 150 บาท เปนเงิน 22,500 บาท
1-3 3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล
เลม
1
17,500 งบดําเนินงาน
3.1 เขียนรายงานผลการดําเนินการ
/
คาวัสดุ
- คาวัสดุและรายจายอื่นๆ 17,500 บาท
เปนเงิน 17,500 บาท
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ ศึกษาดูงานและพัฒนานักศึกษาและคณาจารย
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
150,000 บาท รหัส
หนวยเรียนรูคายธนะรัชต
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3 - 1 - 1301 - 2 - 03
4. ผูรับผิดชอบ ผูชวยศาสตราจารยสุมาลี งามสมบัติ
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 พฤศจิกายน 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
การบริหารจัดการและเทคโนโลยี ไดพัฒนาและกาวหนาอยูตลอดเวลา ดังนั้นจึงจําเปนตองศึกษาคนควา ใหมีความรูที่ทันกับวิทยาการ และเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นอยางตอเนื่องและ
สม่ําเสมอดวยเหตุนี้จึงตองสงเสริม พัฒนาคุณภาพนักศึกษาของหนวยเรียนรูคายธนะรัชตใหมีความรูทันตอวิทยาการ และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น เพื่อพัฒนาหนวยเรียนรูคายธนะรัชตและรวม
มหาวิทยาลัยฯทั้งคณาจารยซึ่งตองถายทอดความรู และเทคโนโลยีแกนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพ โดยใหนักศึกษาและคณาจารยของหนวยเรียนรุคายธนะรัชต ไปศึกษาดูงาน เขารวมอบรม
ประชุมสัมมนาในโครงการตางๆ ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของหนวยเรียนรูคายธนะรัชต
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อพัฒนาบุคลากร และนักศึกษาของหนวยเรียนรู กิจกรรมหลัก
คายธนะรัชต ใหมีความรูทันกับวิทยากรและ
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
เทคโนโลยี
กิจกรรมรอง
2. เพื่อใหนักศึกษาไดนําความรูที่ไดรับจากสถาน
สงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ประกอบการไปประยุกตในการเรียนรูของสาขา
กิจกรรมสนับสนุน
และนําไปประยุกตใชไดจริง
1. นักศึกษาและอาจารยเสนอโครงการเพื่อ
1. นักศึกษาทุกสาขาวิชาไดมีโอกาสศึกษาดู
1. โปรแกรมวิชา/สาขา ละ 1 ครั้ง
ขออนุมัติ
งานมีการศึกษาละ 1 ครั้ง
2. ติดตอสถานที่
3. ไปทัศนศึกษาดูงาน
4. เขียนรายงานผลการดําเนินงาน

รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

150,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
พ.ศ. 2553
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1-2 1. ขั้นเตรียมการ
ครั้ง
6
/ / / / /
100,000 งบดําเนินงาน
1.1 นักศึกษาและอาจารยเสนอโครงการ
คาใชสอย
เพื่อขออนุมัติ
- คาเชาเหมารถบัส 6 ครั้ง เฉลี่ย
ครั้งละ 15,000 บาท เปนเงิน 100,000 บาท
1-2 2. ขั้นดําเนินการ
ที่
6
/ / / / / / /
50,000 งบดําเนินงาน
2.1 ติดตอสถานที่
คาใชสอย
2.2 ไปทัศนศึกษาดูงาน
- คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางและคาที่พัก
เปนเงิน 50,000 บาท
1-2 3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล
เลม
6
/ /
3.1 เขียนรายงานผลการดําเนินการ
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนของหนวยเรียนรูคายธนะรัชต
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
180,000 บาท รหัส
หนวยเรียนรูคายธนะรัชต
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3 - 1 - 1301 - 2 - 04
4. ผูรับผิดชอบ ผูชวยศาสตราจารยสุมาลี งามสมบัติ
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 พฤศจิกายน 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
การจัดกิจกรรมตางๆ ของนักศึกษาเปนการเปดโอกาสดีใหนักศึกษาไดนําทฤษฎีสูการปฏิบัติ ชวยใหนักศึกษาไดรับประสบการณตรงในสภาพแวดลอมที่เปนจริง ดังนั้นเพื่อใหเกิด
ทักษะประสบการณแกนักศึกษามากยิ่งขึ้น หนวยเรียนรูคายธนะรัชต จึงจัดโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนักศึกษาขึ้นตามเหตุผลดังกลาว โดยเปดโอกาสใหนักศึกษาไดรับงบประมาณ
สนับสนุนสาขาละ 1 โครงการ
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมตางๆ กิจกรรมหลัก
ของนักศึกษา
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2. เพื่อใหนักศึกษามีความรู ทักษะและประสบการณ กิจกรรมรอง
ในสาขาที่เรียนมากยิ่งขึ้น
สงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
3. เพื่อใหนักศึกษาผึกการทํางานรวมกันเปนทีม
กิจกรรมสนับสนุน
และทํางานรวมกับบุคคลอื่นได
1. นําเสนอโครงการ
1. นักศึกษามีโอกาสไดฝกปฏิบัติงานจริง
1. ระดับความสําเร็จของทุกโครงการของแตละ
2. จัดสรรงบประมาณแตละโปรแกรมวิชา
2. นักศึกษาไดรับความรูและประสบการณเพิ่มขึ้น สาขาวิชา
3. นักศึกษาจัดกิจกรรมตามโครงการที่เสนอ
3. นักศึกษามีโอกาสไดทํางานรวมกัน
2. รายงานโครงการแตละโครงการ
4. นักศึกษาสรุป และรายงานผลโครงการ

รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

180,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
งบประมาณ
พ.ศ. 2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1-3 1. ขั้นเตรียมการ
180,000 งบดําเนินงาน
1.1 นําเสนอโครงการ
สาขา
6
/ / / /
คาใชสอย
1.2 จัดสรรงบประมาณแตละ
/ / /
- คาใชจายสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษา
โปรแกรมวิชา
สาขาละ 30,000 บาท
1-3 2. ขั้นดําเนินการ
1. การจัดการทั่วไป
2.1 นักศึกษาจัดกิจกรรมตามโครงการ
คน
150
/ / / / / / /
2. บริหารทรัพยากรมนุษย
ที่เสนอ
3. คอมพิวเตอรธุรกิจ
4. รัฐประศาสนศาสตร
5. รัฐประศาสนศาสตร (แขนงบริหารรัฐกิจ)
6. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1-3 3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล
(แขนงการจัดการอุตสาหกรรม)
3.1 นักศึกษาสรุป และรายงานผล
/ / / / /
เปนเงิน 180,000 บาท
โครงการ
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผลสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ สานสัมพันธชุมชนเขมแข็ง
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
150,000 บาท รหัส
หนวยเรียนรูคายธนะรัชต
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3 - 1 - 1301 - 2 - 05
4. ผูรับผิดชอบ ผูชวยศาสตราจารยสุมาลี งามสมบัติ
30 มิถุนายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ธันวาคม 2553
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
หนวยเรียนรูคายธนะรัชตตั้งอยูในชุมชนนอกเมืองและไดดําเนินการมาหลายปแลว การสรางความสัมพันธกับชุมชนการใหบริการความรูดานอาชีพในชุมชนจึงเปนยุทธศาสตรที่สําคัญของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในการเสริมสรางโอกาสใหแกประชาชน
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อบริการวิชาการ แกชุมชนใกลเคียง
กิจกรรมหลัก
หนวยเรียนรูคายธนะรัชต
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2. เพื่อสรางความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัย
กิจกรรมรอง
ชุมชน อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ
สงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
3. เสริมสรางความรักสามัคคีของประชาชนในชุมชน กิจกรรมสนับสนุน
1. เชิญวิทยากรเผยแพรความรูเกี่ยวกับอาชีพ
1. มีวิทยากรใหความรูดานอาชีพ อยางนอย 3 อาชีพ 1. ประชาชนใน 2 หมูบานมีความสามัคคีกัน
ในชุมชน
2. มีกิจกรรมแสดงผลผลิตดีเดนในชุมชน 1 ครั้ง มากขึ้นและเพิ่มความเข็มแข็งใหกับชุมชน
2. จัดสาธิต/แสดง/เผยแพรอาชีพที่เปนจุดเดน 3. มีกิจกรรมสรางความสัมพันธในชุมชน 1 ครั้ง ทั้งดานอาชีพและความรักในทองถิ่น
ของชุมชน
3. จัดกิจกรรมกีฬาพื้นบานใหกับชุมชนใน
2 หมูบาน
4. จัดกิจกรรมประกวดผูมีสุขภาพดีภายในชุมชน

รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

150,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1-3 1. เชิญวิทยากรเผยแพรความรูดานอาชึพ
ครั้ง/คน
2/120
/ /
57,600 งบดําเนินงาน
แกประชาชน 2 หมูบาน
คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 6 คนๆละ 6 ชั่วโมง
ชั่วโมงละ 600 บาท เปนเงิน 21,600 บาท
คาใชสอย
- คาอาหารกลางวันและอาหารวางอาจารยและ
นักศึกษาและประชาชน 2 มื้อๆละ 150 บาท
120 คน เปนเงิน 36,000 บาท
1-3 2. จัดกิจกรรมสาธิต/แสดง/เผยแพรผลผลิต เลม
120
/ / / /
20,000 งบดําเนินงาน
อาชีพที่เปนจุดเดนของชุมชน
คาวัสดุ
- คาเอกสาร เปนเงิน 20,000 บาท
1-3 3. จัดกิจกรรมสรางความสามัคคีในชุมชน ครั้ง/คน
1/80
/ / / /
72,400 งบดําเนินงาน
ผูมีสุขภาพดีในชุมชนในงานสาธิตผลผลิต
คาใชสอย
อาชีพที่เปนจุดเดนในกิจกรรมที่ 2
- คาเชารถ เปนเงิน 10,000 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุ ของขวัญ รางวัล เปนเงิน 62,400 บาท
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บริการวิชาการ
1. แผนงาน
ผลผลิต ผลงานการใหบริการวิชาการ
2. งาน/โครงการ การประกวดวาดภาพและศิลปะประดิษฐของนักศึกษา
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
150,000 บาท รหัส
หนวยเรียนรูคายธนะรัชต
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3 - 2 - 1301 - 2 - 06
4. ผูรับผิดชอบ ผูชวยศาสตราจารยสุมาลี งามสมบัติ
5. ระยะเวลา เริ่มตน พฤศจิกายน 2552
สิ้นสุด พฤษภาคม 2553
6. หลักการเหตุผล
ดวยหนวยเรียนรูคายธนะรัชต เปดการเรียนการสอน ณ อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ มาเปนเวลาประมาณ 20 ป โดยผลิตบุคลากรเขาสูหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
จํานวนมาก ดวยเหตุนี้จึงตองการสนับสนุน สงเสริมนักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ เขารวมโครงการประกวดวาดภาพ และแขงขันศิลปะประดิษฐ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
และดานศิลปะการงานอาชีพของโรงเรียนและผูเกี่ยวของ ใหพัฒนาและมีโอกาสแสดงออกในรูปแบบการแขงขันจะเปนแรงจูงใจให นักเรียนและครูไดพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนตอไป
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อจัดประกวดการวาดภาพและแขงขันงาน
กิจกรรมหลัก
ศิลปะประดิษฐ ของนักเรียน นักศึกษาใน
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
กิจกรรมรอง
2. เพื่อสงเสริมการเรียนการสอนวิชาศิลปะ และ
สงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
การงานอาชีพในโรงเรียนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ กิจกรรมสนับสนุน
3. เพื่อเผยแพรความรู และบริการวิชาการแกชุมชน
1. ขั้นเตรียมการและขออนุมัติงบประมาณ
1. ผลการจัดกิจกรรม
1. ระดับความพึงพอใจของการจัดกิจกรรมจาก
2. การประชาสัมพันธ ประชุมคณะกรรมการ 2. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม
ผูเขารวมกิจกรรม
รับสมัตร
3. จํานวนสถานศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
2. จํานวนผูเขารวมกิจกรรมเปนไปตามเปาหมาย
3. จัดการแขงขัน
4. ประเมินผลและรายงานผล

รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
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8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1-3 1. ขั้นเตรียมการ
150,000 งบดําเนินงาน
1.1 ขั้นเตรียมการและขออนุมัติ
คน
20
/ /
คาตอบแทน
งบประมาณ
- 20 คนๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 300 บาท
1.2 การประชาสัมพันธ ประชุม
/ /
เปนเงิน 36,000 บาท
คณะกรรมการ และรับสมัตร
- คาปฏิบัติการลวงเวลา 5 คนๆ ละ
100 บาท 3วันๆ เปนเงิน 1,500 บาท
- คาตอบแทนรางวัล ประกวดวาดภาพ
5 รางวัล เปนเงิน 3,500 บาท แบงเปน
1-3 2. จัดการแขงขัน
คน
150
/
3 ระดับ 3 คน ๆ ละ 3500 บาท
เปนเงิน 10,500 บาท
- คาตอบแทนรางวัลแขงขันศิลปะ
1-3 3. ประเมินผลและรายงานผล
/
ประดิษฐ 3 ระดับๆ ละ 3,500 บาท
เปนเงิน 10,500 บาท
คาใชสอย
- คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางอาจารยเจาหนาที่
15 คนๆ ละ 300 บาท 2 วัน เปนเงิน
9,000 บาท
- คาอาหารกลางวันและอาหารวาง
150 คนๆ ละ 100 บาท เปนเงิน
15,000 บาท
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วัตถุ
ประสงค
ขอที่

รายละเอียดกิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

150,000

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
คาวัสดุ
- คาวัสดุใชในการแขงขัน วุฒิบัตร
เปนเงิน 67,500 บาท

คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)

679

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผลสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญ
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
102,500 บาท รหัส
หนวยเรียนรูคายธนะรัชต
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3 - 1 - 1301 - 2 - 07
4. ผูรับผิดชอบ ผูชวยศาสตราจารยสุมาลี งามสมบัติ
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 พฤศจิกายน 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 กําหนดไววา "ผูเรียนทุกคนมีความสามารถและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนเปนสําคัญที่สุด" มหาวิทยาลัยมีภารกิจหลักในการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพจึงสมควรที่จะนําขอบัญญัติตามกฎหมายมาปฎิบัติใหเกิดประโยชนตอผูเรียน โดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนเครื่องมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ
จัดการเรียนการสอนของหนวยเรียนรูคายธนะรัชต
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูและพัฒนา
กิจกรรมหลัก
ตนเองและไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยใช
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
กิจกรรมสนับสนุน
1. จัดอบรมสรางความเขาใจแนวทางการจัด
1. จํานวนคณาจารยของหนวยเรียนรูคาย
1. ระดับประสิทธิภาพการใชคูมือวิเคราะห
การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ธนะรัชตที่เขาอบรมแนวทางการจัดการเรียนรู
ศักยภาพของผูเรียน
2. จัดทําคุมือการวิเคราะหศักยภาพและ
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
2. ระดับความสําเร็จของการประเมินประสิทธิ
การประเมินประสิทธิภาพที่เนนผูเรียนเปนสําคํญ 2. จํานวนคณาจารยที่ผานการอบรมการใช
ภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
3. จัดอบรมการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาผูเรียน เทคโนโลยีในการเรียนการสอน
3. ระดับการใชการใชเทคโนโลยีการสอนใน
4. จัดทํารายงานสรุปการจัดการเรียนการสอน 3. จํานวนคณาจารยที่ผานการอบรมพัฒนา
การพัฒนาผูเรียน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
สื่อการเรียนรูในการใชเทคโนโลยีกับการสอน

รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
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8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
งบประมาณ
พ.ศ. 2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 1. จัดอบรมสรางความเขาใจแนว
คน
20
/ /
29,600 งบดําเนินการ
ทางการจัดการเรียนการสอนที่
คาตอบแทน
เนนผูเรียนเปนสําคัญ
- คาตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง
ชั่วโมงละ 600 บาท เปนเงิน 7,200 บาท
คาใชสอย
- คาอาหารทําการนอกเวลา 3 คน ๆ ละ 3 วัน
วันละ 100 บาท เปนเงิน 900 บาท
- คาอาหารวาง 4 มื้อ ๆ ละ 26 คน ๆ ละ 25 บาท
เปนเงิน 2,600 บาท
- คาอาหารกลางวัน 2 มื้อๆละ 26 คนๆละ 200 บาท
เปนเงิน 10,400 บาท
- คาตกแตงเวทีและปายเวที 1,000 บาท
คาวัสดุ
- คาเอกสารประกอบการอบรม 30 ชุด
ชุดละ 250 บาท เปนเงิน 7,500 บาท
1 2. จัดทําคุมือการวิเคราะหศักยภาพและ
เลม
50
/ / /
12,500 งบดําเนินงาน
ประสิทธิภาพที่เนนผูเรียนเปนสําคํญ
คาวัสดุ
- คาพิมพคูมือฯ 50 เลม ๆ ละ 250 บาท
เปนเงิน 12,500 บาท
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1

4. จัดทํารายงานสรุปการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

วัตถุ
รายละเอียดกิจกรรม
ประสงค
ขอที่
1 3. จัดอบรมการใชเทคโนโลยีใน
การพัฒนาผูเรียน

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
คน
20
/
27,300 งบดําเนินการ
คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยาการ 2 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง
ชั่วโมงละ 600 บาท เปนเงิน 7,200 บาท
คาใชสอย
- คาอาหารทําการนอกเวลา 3 คน ๆ ละ 3 วัน
วันละ 100 บาท เปนเงิน 900 บาท
- คาอาหารวาง 4 มื้อ ๆ ละ 26 คน ๆ ละ
25 บาท เปนเงิน 2,600 บาท
- คาอาหารกลางวัน 2 มื้อ ๆ ละ 26 คน ๆ ละ
200 บาท เปนเงิน 10,600 บาท
- คาตกแตงเวทีและปายเวที 1,000 บาท
คาวัสดุ
- คาเอกสารประกอบการอบรม 26 ชุด ๆ ละ
200 บาท เปนเงิน 5,200 บาท
เลม
50
/ / /
33,100 งบดําเนินการ
คาใชสอย
- คาจางบันทึกและวิเคราะหขอมูลดวย
เปนเงิน 5,400 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุสํานักงาน เปนเงิน 27,700 บาท
102,500
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
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วิจัย
1. แผนงาน
ผลผลิต ผลงานการวิจัยและสรางองคความรู
2. งาน/โครงการ การสํารวจความพึงพอใจตอการบริการการเรียนการสอน
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
42,400 บาท รหัส
หนวยเรียนรูคายธนะรัชต
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3 - 4 - 1301 - 2 - 08
4. ผูรับผิดชอบ ผูชวยศาสตราจารยสุมาลี งามสมบัติ
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
ในปจจุบันงานสถาบันนับวามีความสําคัญตอการตัดสินใจในเชิงนโยบาย และเปนเอกสารสําคัญสําหรับประกอบการดําเนินการบริหารหนวยใหการศึกษาภายนอกสถาบันในฐานะที่รับการ
ผลิตบัณฑิตสวนหนึ่งจึงจัดใหการวิจัยในเรื่องที่มีความจําเปนตองใชขอมูลประกอบลกิจกรรมที่กลาวขางตนที่หนวยเรียนรูคายธนะรัชตมีการจัดการศึกษานอกสถาบัน
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอ
กิจกรรมหลัก
การบริหารจัดการของหนวยเรียนรูคายธนะรัชต
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
กิจกรรมสนับสนุน
1. สํารวจความพึงพอใจของของนักศึกษาที่มี 1. ผลงานวิจัยการสํารวจความพึงพอใจ ฯ
1. การนําผลการงานวิจัยไปปรับปรุงระบบ
ตอการบริหารจัดการของหนวยเรียนรูคายธนะรัชต
บริหารจัดการของหนวยเรียนรูคายธนะรัชต

รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

42,400

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
พ.ศ. 2553
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 1. สํารวจความพึงพอใจของของนักศึกษา เรื่อง/เลม
1/40
/ / / / / / / / /
42,400 งบดําเนินการ
จัดการของหนวยเรียนรูคายธนะรัชต
คาตอบแทน
- อุดหนุนคาใชจายในการสํารวจความพึงพอใจ
การบริหารจัดการและบริการของหนวยเรียนรู
คายธนะรัชต เปนเงิน 42,400 บาท

หน่วยเรียนรู้ประจวบคีรีขันธ์
๑,๐๕๓,๐๐๐ บาท
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บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา

หนวยเรียนรูประจวบคีรีขันธ
งบเงินรายได

งบประมาณแผนดิน

บาท
390,500 บาท
112,500 บาท

ผลผลิต การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
รหัส

รหัส

3 - 1 - 1302 - 1 - 01
6 - 1 - 1302 - 1 - 03

4. ผูรับผิดชอบ ผูชวยศาสตราจารยบัญญัติ ศิริธนาวงศ
รหัส
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
หนวยเรียนรูประจวบคีรีขันธ เปนหนวยงานทางการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ดังนั้นเพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาและบุคคลทั่วไป มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร
การเรียนการสอนในทุกระดับของหนวยเรียนรูประจวบคีรีขันธ และมีอุปกรณ เอกสาร สําหรับการจัดการเรียนการสอนอยางเพียงพอ จะสงผลใหนักเรียนและผูสนใจเขาเรียนในหนวยงานของ
มหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
(Outcome Indicators)
(Output Indicators)
1. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
กิจกรรมหลัก
ทุกระดับของหนวยเรียนรูประจวบคีรีขันธ
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
กิจกรรมสนับสนุน
2. เพื่อจัดหาสื่อการเรียนการสอนของหนวย
1. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและ
1. นักศึกษามีความรูในการเขาศึกษาตอ
1. นักศึกษามีความเขาใจในระบบการเรียน
ประจวบคีรีขันธ
บริหารงานทั่วไป
ณ หนวยเรียนรูประจวบคีรัขนธ
การสอน 80 เปอรเซ็นต
2. จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
จํานวน 300 คน

3. หนวยงาน

2. งาน/โครงการ บริหารจัดการหนวยเรียนรูประจวบคีรีขันธ,(บัณฑิตศึกษา)

1. แผนงาน

รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

503,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
งบประมาณ
พ.ศ. 2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 1. จัดหาสื่อการเรียนการสอนสําหรับ
คน
300
/ / / / / / / / / / / /
403,000 งบดําเนินงาน
นักศึกษา
คาวัสดุ
- คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณการเรียนการสอนและ
เอกสารการสอน เปนเงิน 403,000 บาท
2 2. ประชาสัมพันธการเปดรับนักศึกษา
100,000 งบดําเนินงาน
คาวัสดุ
- คาวัสดุโฆษณา-ประชาสัมพันธ
เปนเงิน 100,000 บาท
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

หนวยเรียนรูประจวบคีรีขันธ
งบเงินรายได

งบประมาณแผนดิน

บาท
300,000 บาท

ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
รหัส

รหัส

3 - 1 - 1302 - 2 - 02

4. ผูรับผิดชอบ ผูชวยศาสตราจารยบัญญัติ ศิริธนาวงศ
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรมนั้น เปนภารกิจหลังของการจัดการศึกษาของหนวยเรียนรูประจวบคีรีขันธ ซี่งจําเปนตองมีการจัดกระบวนการเรียน
การสอนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติโดยเฉพาะกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังนั้น จึงจัดใหมีโครงการสนับสนุนการฝกประสบการณวิชาชีพ ใหแกนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษา
ไดรับความรู และทักษะเพิ่มเติมจากการไดฝกประสบการณวิชาชีพ เชน การฝกงาน การปฎิบัติภาคสนาม เปนตน
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
(Outcome Indicators)
(Output Indicators)
1. เพื่อใหนักศึกษาสาขาวิชาตางๆไดฝกประสบการณ กิจกรรมหลัก
วิชาชีพตามกระบวนการเรียนการสอนของสาขา
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
วิชาเอก
กิจกรรมรอง
2. เพื่อสงเสริมศักยภาพของนักศึกษาโดยเนน
สงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
กิจกรรมสนับสนุน
1. หนวยเรียนรูประจวบคีรีขันธจัดการฝก
1. จํานวนนักศึกษาทีเขารวมการฝกอบรมวิชาชีพ 1. ระดับความพึงพอใจของการจัดกิจกรรมจาก
ประสบการณวิชาชีพในสายอาชีพที่เปนที่นิยม
ผูเขารวมกิจกรรม
ในขณะนั้น
2. จํานวนผูเขารวมกิจกรรมเปนไปตามเปาหมาย

3. หนวยงาน

2. งาน/โครงการ สนับสนุนประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา

1. แผนงาน

รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
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2

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล
3.1 ประเมินผล
3.2 รายงานผล
1
1

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ครั้ง
เลม

/
/

300,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
พ.ศ. 2553
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 1. ขั้นเตรียมการ
100,000 งบดําเนินงาน
1.1 การเสนอโครงการ
โครงการ
1
/ /
คาใชสอย
- คาใชจายสนับสนุนประสบการณวิชาชีพ
จัดกิจกรรมนักศึกษา เปนเงิน 100,000 บาท
2 2. ขั้นดําเนินการ
200,000 งบดําเนินงาน
2.1 ประชุมวางแผนเตรียมงาน
ครั้ง
1
/ / / / / / /
คาวัสดุ
2.2 ดําเนินการตามโครงการ
ครั้ง
1
/ / / / / / /
- คาวัสดุสํานักงาน เปนเงิน 200,000 บาท
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

หนวยเรียนรูประจวบคีรีขันธ
งบเงินรายได

งบประมาณแผนดิน

บาท
250,000 บาท

ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
รหัส

รหัส

6 - 1 - 1302 - 2 - 04

4. ผูรับผิดชอบ ผูชวยศาสตราจารยบัญญัติ ศิริธนาวงศ
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
หนวยเรียนรูประจวบคีรีขันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีภารกิจในการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งการจัดการศึกษาดังกลาวจําเปนตองไดรับความรวมมือ
จากหนวยงาน องคกร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนในชุมชน/ทองถิ่น ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการของหนวยเรียนรูเปนไปอยางเรียบรอย ประสบผลสําเร็จ และไดรับชวยเหลือ
จากชุมชนในทองถิ่นอยางเขมแข็ง จึงจัดทําโครงการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ เพื่อสรางความรวมมือและชุมชนสัมพันธในทองถิ่น
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
(Output Indicators)
(Outcome Indicators)
1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสรางความ กิจกรรมหลัก
รวมมือและชุมชนสัมพันธระหวางนักศึกษากับ
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ประชาชนในทองถิ่น
กิจกรรมรอง
2. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสรางความ
สงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
รวมมือและชุมชนสัมพันธ ระหวางหนวยงาน
กิจกรรมสนับสนุน
องคกรในทองถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธหนวยเรียรูและ
1. ดูจากผูเขารวมกิจกรรมของหนวยเรียนรู
1. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม
รวมรับฟงความคิดเห็นของชุมชนที่มีตอหนวย
ประจวบคีรีขันธ และ ดูจากผลตอบรับของ
เรียนรูเพื่อนํากลับมาแกไขและยังเปนการสราง
ชุมชน
สัมพันธอันดีกับชุมชนและรวมรับประทาน
อาหารรวมกัน

3. หนวยงาน

2. งาน/โครงการ สรางความรวมมือและชุมชนสัมพันธ

1. แผนงาน

รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
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2

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล
3.1 ประเมินผล
3.2 รายงานผล
1
1

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ครั้ง
เลม

/
/

250,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 1. ขั้นเตรียมการ
150,000 งบดําเนินงาน
1.1 การเสนอโครงการ
โครงการ
1
/ /
คาใชสอย
1.2 อนุมัติโครงการ
/ /
- คาอาหารกลางวันและอาหารวางอาจารยและ
นักศึกษาและประชาชน เปนเงิน 150,000 บาท
2 2. ขั้นดําเนินการ
100,000 งบดําเนินงาน
2.1 ประชุม วางแผน เตรียมงาน
ครั้ง
1
/ /
คาวัสดุ
2.2 จัดกิจกรรม
ครั้ง
1
/ / / / / /
- คาวัสดุสํานักงาน เปนเงิน 100,000 บาท

หน่วยเรียนรู้หัวหิน
๑,๑๗๐,๐๐๐ บาท
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บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. งาน/โครงการ บริหารจัดการหนวยเรียนรูหัวหิน,(บัณฑิตศึกษา)
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
920,000 บาท รหัส
หนวยเรียนรูหัวหิน
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3 - 1 - 1303 - 1 - 01
250,000 บาท รหัส
4. ผูรับผิดชอบ ผูชวยศาสตราจารยสุจินดา ออนแกว
6 - 1 - 1303 - 1 - 02
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีไดจัดตั้งศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งเพื่อใหบริการทางวิชาการแกทองถิ่น ตามมาตรา 7 แหง พรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ในการจัดการเรียน
การสอนนอกที่ตั้งจําเปนตองมีสถานที่ในการเรียนการสอนพรอมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อใหบริการทางวิชาการแกชุมชนและ
กิจกรรมหลัก
ทองถิ่นไกลเคียง
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
กิจกรรมสนับสนุน
1. การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา 1. จํานวนนักศึกษามีความรูในการเขาศึกษาตอ 1. นักศึกษามีความเขาใจในระบบการเรียนการสอน

รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
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8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
พ.ศ. 2553
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 1. บริหารจัดการหนวยเรียนรูนครปฐม
ภาคเรียน
3
/ / / / / / / / / / / /
920,000 งบดําเนินงาน
ระดับปริญญาตรี
คาใชสอย
1.1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
- คาเบีย้ เลี้ยง จํานวน 23 คน ๆ ละ 300 บาท
เวลา 65 วัน เปนเงิน 448,500 บาท
- คาพาหนะ เปนเงิน 29,500 บาท
1.2 คาเชารถ
ภาคเรียน
3
/ / / / / / / / / / / /
- คาเชารถ วันละ 6,800 บาท 65 วัน
เปนเงิน 442,000 บาท
1 2. บริหารจัดการหนวยเรียนรูนครปฐม
230,000 งบดําเนินงาน
ระดับบัณฑิตศึกษา
คาใชสอย
2.1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ภาคเรียน
2
/ / / / / / / / / / / /
- คาเบี้ยเลี้ยง จํานวน 16 คน ๆ ละ 300 บาท
(บัณฑิตศึกษา)
เวลา 5 วัน เปนเงิน 24,000 บาท
- คาที่พัก 8 คน ๆ ละ 1000 บาท 5 คืน
เปนเงิน 40,000 บาท
- คาพาหนะ 8 คน ๆ ละ 1650 บาท 5 วัน
เปนเงิน 66,000 บาท
2.2 คาเชารถ (บัณฑิตศึกษา)
ภาคเรียน
2
/ / / / / / / / / / / /
- คาเชารถ 8 คน ๆ ละ 2,500 บาท 5 วัน
เปนเงิน 100,000 บาท
2.3 จัดหาครุภัณฑ (บัณฑิตศึกษา)
เครื่อง
1
/ /
20,000 งบลงทุน
คาครุภัณฑ
- เครื่องปริ้นทเตอร 1 เครื่อง เปนเงิน 20,000 บาท
1,170,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

หน่วยเรียนรู้บางสะพาน
๒,๐๐๑,๖๐๐ บาท
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บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. งาน/โครงการ บริหารจัดการหนวยเรียนรูบางสะพาน
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
613,500 บาท รหัส
หนวยเรียนรูบางสะพาน
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3 - 1 - 1304 - 1 - 01
4. ผูรับผิดชอบ ผูชวยศาสตราจารยสาโรช เผือกบัวขาว
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนของหนวยเรียนรูบางสะพานไดดําเนินการมาอยางตอเนื่องตั้งแตปการศึกษา 2546 ใหมีรูปแบบสื่อที่ทันสมัย โดยเปดการเรียนการสอนตั้งแตระดับอนุปริญญา
จนถึงระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เปนความตองการของทองถิ่น ปจจุบันเปดสอน ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการจัดการทั่วไป นิติศาสตร รัฐประศาสนศาสตร มีนักศึกษาทั้งสิ้น 256 คน
มีนักศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 52 คน จนถึงปจจุบัน
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเปนที่ตองการ
กิจกรรมหลัก
ของทองถิ่นอยางนอยปละ 100 คน
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
กิจกรรมสนับสนุน
1. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและ
1. มีผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตรและ
1. ประชาชนที่อยูรอบๆ หนวยเรียนรูบางสะพาน
บริหารงานทั่วไป
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รอยละ 80
มีการศึกษาถึงระดับปริญญาตรีสงผลถึงคุณภาพ
จากวัตถุประสงคที่ตั้งไว
ชีวิตที่ดีขึ้น

รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

613,500

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 1. จัดการเรียนการสอน ณ หนวยเรียนรู
ภาค/คน
3/256
/ / / / / / / / / / / /
613,500 งบดําเนินงาน
บางสะพานนักศึกษาจํานวน 256 คน
คาใชสอย
โดย สนับสนุนการเรียนการสอนและ
- คาเบีย้ เลี้ยง ที่พัก และพานหนะ
บริหารงานทั่วไปเปนกิจกรรมเบิกจาย
เปนเงิน 613,500 บาท
คาวัสดุคาโฆษณาประชาสัมพันธและ
ครุภัณฑการเรียนการสอนของหนวย
เรียนรูบางสะพาน
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ ประชาสัมพันธศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
60,000 บาท รหัส
หนวยเรียนรูบางสะพาน
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3 - 1 - 1304 - 2 - 02
4. ผูรับผิดชอบ ผูชวยศาสตราจารยสาโรช เผือกบัวขาว
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
การบริหารจัดการและเทคโนโลยีไดพัฒนาและกาวหนาอยูตลอดเวลา ดังนั้นจึงจําเปนตองศึกษาคนควาใหมีความรูและทันกับสถานการณของในยุคปจจุบัน และคุณภาพการเรียนการสอนที่เกิดขึ้น
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อประชาสัมพันธขาวสารของ
กิจกรรมหลัก
ศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
กิจกรรมสนับสนุน
1. ประชาสัมพันธทางสถานีวิทยุ
1. จํานวนครั้งการประชาสัมพันธทางสถานีวิทยุ
ปายประชาสัมพันธแผนพับ

รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

60,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
งบประมาณ
พ.ศ. 2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 1. ประชาสัมพันธทางสถานีวิทยุ
เดือน
12
/ / / / / / / / /
60,000 งบดําเนินงาน
ปายประชาสัมพันธ และ
คาใชสอย
แผนพับ
- ประชาสัมพันธเปนรายเดือน 12 เดือน
เปนเงิน 30,000 บาท
คาวัสดุ
- คาการทําปายประชาสัมพันธและแผนพับ
เปนเงิน 30,000 บาท
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ จัดพิธีไหวครูของนักศึกษาหนวยเรียนรูทาแซะ
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
88,000 บาท รหัส
หนวยเรียนรูทาแซะ
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3 - 1 - 1304 - 2 - 03
4. ผูรับผิดชอบ ผูชวยศาสตราจารยสาโรช เผือกบัวขาว
31 สิงหาคม 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 พฤศจิกายน 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
ครูเปนผูประสิทธิประสาทวิชาความรู ถือวาเปนผูมีพระคุณอยางยิ่ง หนวยเรียนรูจึงจัดพิธีไหวครูเพื่อใหนักศึกษาแสดงความกตัญูกตเวทีแกครูอาจารยและเปนการรักษาประเพณี
และวัฒธรรมอันดีงามของไทยใหคงอยูกับชาติสืบไป
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
1. เพื่อจัดพิธีไหวครู ประจําปของ
กิจกรรมหลัก
นักศึกษาหนวยเรียนรูทาแซะ
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2. เพื่อแสดงออกถึงความกตัญู
กิจกรรมรอง
กตเวที ของนักศึกษาแกครูอาจารย
สงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
3. เพื่อสืบสานประเพณีและ
กิจกรรมสนับสนุน
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย
1. หนวยเรียนรูรวมกับนักศึกษาจัดกิจกรรม
1. รอยละนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
1. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมอยางนอย
วันไหวครูข้นึ ในภาคเรียนที่ 1/2553 โดยมีกิจกรรม
รอยละ 80
ไหวครู
2. การรับประทานอาหารกลางวันรวมกัน
และกิจกรรมนันทนาการเชื่อมความสัมพันธ
รวมกันทุกสาขาวิชาของหนวยเรียนรูทาแซะ

รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ

700

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

88,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 1. ขั้นเตรียมการ
21,000 งบดําเนินงาน
1.1 นําเสนอโครงการ
โครงการ
1
/
คาใชสอย
- คาจัดพานหอง 21 หอง ๆ ละ 1,000 บาท
เปนเงิน 21,000 บาท
2 2. ขั้นดําเนินการ
65,000 งบดําเนินงาน
2.1 ประชุมกรรมการนักศึกษา
/
คาใชสอย
และหัวหนาชั้นเรียน
- คาเชาเครื่องเสียงและอุปกรณ
2.2 ซอมไหวครู
/
การไหวครู เปนเงิน 5,000 บาท
2.3 จัดพิธีไหวครู
ครั้ง/วัน
1/1
/
- คาอาหารกลางวันและอาหารวาง
500 คนๆ ละ 120 บาท เปนเงิน 60,000 บาท
2 3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล
2,000 งบดําเนินงาน
3.1 เขียนรายงานผลการดําเนินการ
เลม
1
/
คาวัสดุ
- คาวัสดุและรายจายอื่นๆ เปนเงิน 2,000 บาท
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ จัดพิธีไหวครูของนักศึกษาหนวยเรียนรูบางสะพาน
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
42,000 บาท รหัส
หนวยเรียนรูบางสะพาน
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3 - 1 - 1304 - 2 - 04
4. ผูรับผิดชอบ ผูชวยศาสตราจารยสาโรช เผือกบัวขาว
31 สิงหาคม 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 พฤศจิกายน 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
ครูเปนผูประสิทธิประสาทวิชาความรู ถือวาเปนผูมีพระคุณอยางยิ่ง หนวยเรียนรูจึงจัดพิธีไหวครูเพื่อใหนักศึกษาแสดงความกตัญูกตเวทีแกครูอาจารยและเปนการรักษาประเพณี
และวัฒธรรมอันดีงามของไทยใหคงอยูกับชาติสืบไป
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อจัดพิธีไหวครู ประจําปของ
กิจกรรมหลัก
นักศึกษาหนวยเรียนรูบางสะพาน
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2. เพื่อแสดงออกถึงความกตัญู
กิจกรรมรอง
กตเวที ของนักศึกษาแกครูอาจารย
สงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
3. เพื่อสืบสานประเพณีและ
กิจกรรมสนับสนุน
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย
1. หนวยเรียนรูรวมกับนักศึกษาจัดกิจกรรม
1. รอยละนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
1. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมอยางนอย
วันไหวครูข้นึ ในภาคเรียนที่ 1/2553 โดยมีกิจกรรม
รอยละ 80
ไหวครู
2. การรับประทานอาหารกลางวันรวมกัน
และกิจกรรมนันทนาการเชื่อมความสัมพันธ
รวมกันทุกสาขาวิชาของหนวยเรียนรูบางสะพาน

รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

42,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
งบประมาณ
พ.ศ. 2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 1. ขั้นเตรียมการ
12,000 งบดําเนินงาน
1.1 นําเสนอโครงการ
โครงการ
1
/
คาใชสอย
- คาจัดพานหอง 12 หอง ๆ ละ 1,000 บาท
เปนเงิน 12,000 บาท
2 2. ขั้นดําเนินการ
28,000 งบดําเนินงาน
2.1 ประชุมกรรมการนักศึกษา
/
คาใชสอย
และหัวหนาชั้นเรียน
- คาเชาเครื่องเสียงและอุปกรณ
2.2 ซอมไหวครู
/
การไหวครู เปนเงิน 4,000 บาท
2.3 จัดพิธีไหวครู
ครั้ง/วัน
1/1
/
- คาอาหารกลางวันและอาหารวาง
200 คนๆ ละ 120 บาท เปนเงิน 24,000 บาท
2 3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล
2,000 งบดําเนินงาน
3.1 เขียนรายงานผลการดําเนินการ
เลม
1
/
คาวัสดุ
- คาวัสดุและรายจายอื่นๆ เปนเงิน 2,000 บาท
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ อบรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและการปรับตัว
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
70,000 บาท รหัส
หนวยเรียนรูทาแซะ
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3 - 1 - 1304 - 2 - 05
4. ผูรับผิดชอบ อาจารย ดร. บุษราคัม ทรัพยอุดมผล
31 สิงหาคม 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 พฤศจิกายน 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
การศึกษาระดับปริญญาตรีมีความสําคัญในการพัฒนาตนเองในหนาที่การงาน หรือการพัฒนาประเทศในดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้นึ ของประชาชน นอกจากความรูแลวนักศึกษาควรมี
คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับการดําเนินชีวิตในสังคมโลกยุคปจจุบัน ดังนั้นเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนของหนวยเรียนรูทาแซะ ศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งเปนไปอยางมีคุณภาพ
และคุณธรรม และสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและเปนประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติ ดังนั้นหนวยเรียนรูทาแซะ ศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจึง
จัดโครงการอบรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและการปรับตัว
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อจัดอบรมจริยธรรมแกนักศึกษา
กิจกรรมหลัก
เพื่อใชในการพัฒนาตนเอง
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
กิจกรรมรอง
สงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
กิจกรรมสนับสนุน
1. หนวยเรียนรูรวมกับนักศึกษาจัดกิจกรรม
1. รอยละนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
1. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมอยางนอย
อบรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและ
รอยละ 80
การปรับตัว
2. การรับประทานอาหารกลางวันรวมกัน

รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

70,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 1. ขั้นเตรียมการ
3,600 งบดําเนินงาน
1.1 นําเสนอโครงการ
โครงการ
1
/
คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 6 คน ๆ ละ 1 ชม.
ชั่วโมงละ 600 บาท เปนเงิน 3,600 บาท
2 2. ขั้นดําเนินการ
62,000 งบดําเนินงาน
2.1 ประชุมกรรมการดําเนินการ
/
คาใชสอย
2.2 ดําเนินการตามโครงการ
/
- คาอาหารกลางวันและอาหารวาง 400 คน
คนละ 120 บาท เปนเงิน 48000 บาท
- คาเดินทางของวิทยากร 6 คน ๆ ละ 1 วัน
วันละ 1,500 บาท เปนเงิน 9,000 บาท
- คาเชาสถานที่ 5,000 บาท
3 3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล
4,400 งบดําเนินงาน
3.1 เขียนรายงานผลการดําเนินการ
เลม
1
/
คาวัสดุ
- คาวัสดุและรายจายอื่นๆ เปนเงิน 4,400 บาท

705

บริการวิชาการ
1. แผนงาน
ผลผลิต ผลงานการใหบริการวิชาการ
2. งาน/โครงการ กิจกรรมกลุมสัมพันธและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
96,000 บาท รหัส
ศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3 - 2 - 1304 - 2 - 06
4. ผูรับผิดชอบ ผูชวยศาสตราจารยสาโรช เผือกบัวขาว
30 มิถุนายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 มกราคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
ศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งไดเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลายสาขาวิชาในหนวยเรียนรูตางๆ ดังนั้นเพื่อใหนักศึกษาทั้งหมดไดรูจักผูบริหาร คณาจารยประจําสาขาวิชา
และเยี่ยบมชมมหาวิทยาลัย กอนสําเร็จการศึกษา ซึ่งเปนการสรางความสัมพันธระหวางนักศึกษากับมหาวิทยาลัย
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อสรางความรักสามัคคีระหวางนักศึกษา
กิจกรรมหลัก
ทุกหนวยเรียนรู
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2. เพื่อสรางความสัมพันธระหวางผูบริหารและ
กิจกรรมรอง
อาจารยกับนักศึกษาศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ต้งั
สงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
กิจกรรมสนับสนุน
1. ทุกหนวยเรียนรูรวมกับนักศึกษาจัดกิจกรรม 1. รอยละนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
1. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมอยางนอย
2. การรับประทานอาหารกลางวันรวมกัน
รอยละ 80

รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

96,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
งบประมาณ
พ.ศ. 2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 1. ขั้นเตรียมการ
3,600 งบดําเนินงาน
1.1 นําเสนอโครงการ
โครงการ
2
/
คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 6 คน ๆ ละ 1 ชม.
ชั่วโมงละ 600 บาท เปนเงิน 3,600 บาท
2 2. ขั้นดําเนินการ
90,000 งบดําเนินงาน
2.1 ประชุมกรรมการดําเนินการ
/
คาใชสอย
2.2 ดําเนินการตามโครงการ
/ /
- คาอาหารกลางวันและอาหารวาง 300 คน
คนละ 120 บาท เปนเงิน 36,000 บาท
- คาเดินทางของวิทยากร 6 คน ๆ ละ 1 วัน
วันละ 1,500 บาท เปนเงิน 9,000 บาท
- คาเดินทางของนักศึกษา เปนเงิน 40,000 บาท
- คาเชาสถานที่ 5,000 บาท
3 3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล
2,400 งบดําเนินงาน
3.1 เขียนรายงานผลการดําเนินการ
เลม
1
/
คาวัสดุ
- คาวัสดุและรายจายอื่นๆ เปนเงิน 2,400 บาท

707

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการอาจารยผูสอน
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
62,000 บาท รหัส
ศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3 - 1 - 1304 - 2 - 07
4. ผูรับผิดชอบ อาจารย ดร. บุษราคัม ทรัพยอุดมผล
31 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
การจัดการอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการอาจารยผูสอนของศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพของอาจารยผูสอนใหไดมาตรฐานตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเพื่อเปนการเชื่อมสัมพันธไมตรีของอาจารยผูสอนที่เปนอาจารยประจําและอาจารยพิเศษ
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อใหเกิดแนวทางในการพัฒนาจาก
กิจกรรมหลัก
ประสบการณของอาจารยรุนพี่
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2. เพื่อสงเสริมความสามัคคีในหมูคณะ
กิจกรรมสนับสนุน
1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
1. รอยละคณาจารยและเจาหนาที่ของศูนย
1. จํานวนคณาจารยและเจาหนาที่ของศูนย
จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งที่เขารวมกิจกรรม
จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งเขารวมกิจกรรม
มากกวา รอยละ 80

รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

62,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 1. ขั้นเตรียมการ
21,600 งบดําเนินงาน
1.1 นําเสนอโครงการ
โครงการ
2
/
คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 6 คน ๆ ละ 6 ชม.
ชั่วโมงละ 600 บาท เปนเงิน 21,600 บาท
2 2. ขั้นดําเนินการ
งบดําเนินงาน
2.1 ประชุมกรรมการดําเนินการ
/
คาใชสอย
2.2 ดําเนินการตามโครงการ
/
29,600 - คาอาหารกลางวันและอาหารวาง 65 คน
คนละ 240 บาท เปนเงิน 15,600 บาท
- คาเดินทางของวิทยากร 6 คน ๆ ละ 1 วัน
วันละ 1,500 บาท เปนเงิน 9,000 บาท
- คาเดินทางของนักศึกษา เปนเงิน 40,000 บาท
- คาเชาสถานที่ 5,000 บาท
3 3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล
10,800 งบดําเนินงาน
3.1 เขียนรายงานผลการดําเนินการ
เลม
1
/
คาวัสดุ
- คาวัสดุและรายจายอื่นๆ เปนเงิน 10,800 บาท

709

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ ปฐมนิเทศและปจฉิมนักศึกษาหนวยเรียนรูบางสะพานและทาแซะ
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
80,000 บาท รหัส
หนวยเรียนรูทาแซะ
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3 - 1 - 1304 - 2 - 08
4. ผูรับผิดชอบ ผูชวยศาสตราจารยสาโรช เผือกบัวขาว
31 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ธันวาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
การศึกษาระดับปริญญาตรีมีความสําคัญในการพัฒนาตนเองในหนาที่การงาน หรือการพัฒนาประเทศ ในหลายๆดานเชนดานวิชาการและดานคุณภาพชีวิต ใหมีความเปนอยูหรือชีวิตที่ดีขึ้น
ในปจจุบันแหลงเรียนรูมีมากขึ้น ขณะที่ประชากรมีแนวโนมที่จะศึกษาเริ่มลดลง ดังนั้นเพื่อเปนการสนับสนุนใหเด็กไทยศึกษาทั้งดานวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและเปนประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติ ดังนั้นหนวยเรียนรูบางสะพานและทาแซะ ศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจึงจัดโครงการปฐมนิเทศและปจฉิม
นักศึกษาหนวยเรียนรูบางสะพานและทาแซะ
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อปฐมนิเทศนักศึกษาเขาใหมใหเขาใจ กฏ
กิจกรรมหลัก
ระเบียบ ขอบังคับ และขอควรปฏิบัติของนักศึกษา
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2. เพื่อปจฉิมนักศึกษาที่กําลังจะจบการศึกษา
กิจกรรมสนับสนุน
ใหเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพและสามารถทําประโยชน
1. หนวยเรียนรูบางสะพานและทาแซะรวมกับ 1. รอยละนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
1. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมอยางนอย
แกตนเองสังคมและประเทศชาติตอไป
นักศึกษาจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและ
รอยละ 80
ปจฉิมนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจากหนวยเรียนรู
บางสะพานและทาแซะ
2. การรับประทานอาหารกลางวันรวมกัน
และพบผูบริหารและอาจารยผูสอน

รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

80,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
งบประมาณ
พ.ศ. 2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 1. ขั้นเตรียมการ
3,600 งบดําเนินงาน
1.1 นําเสนอโครงการ
โครงการ
1
/
คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 6 คน ๆ ละ 1 ชม.
ชั่วโมงละ 600 บาท เปนเงิน 3,600 บาท
2 2. ขั้นดําเนินการ
งบดําเนินงาน
2.1 ประชุมกรรมการดําเนินการ
/
คาใชสอย
2.2 ดําเนินการตามโครงการ
/
62,000 - คาอาหารกลางวันและอาหารวาง 400 คน
คนละ 120 บาท เปนเงิน 48,000 บาท
- คาเดินทางของวิทยากร 6 คน ๆ ละ 1 วัน
วันละ 1,500 บาท เปนเงิน 9,000 บาท
- คาเดินทางของนักศึกษา เปนเงิน 40,000 บาท
- คาเชาสถานที่ 5,000 บาท
3 3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล
14,400 งบดําเนินงาน
3.1 เขียนรายงานผลการดําเนินการ
เลม
1
/
คาวัสดุ
- คาวัสดุและรายจายอื่นๆ เปนเงิน 14,400 บาท
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บริการวิชาการ
1. แผนงาน
ผลผลิต ผลงานการใหบริการวิชาการ
2. งาน/โครงการ สานสัมพันธชุมชนเข็มแข็ง
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
144,000 บาท รหัส
หนวยเรียนรูบางสะพาน
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3 - 2 - 1304 - 2 - 09
4. ผูรับผิดชอบ ผูชวยศาสตราจารยสาโรช เผือกบัวขาว
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 มกราคม 2552
สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2553
6. หลักการเหตุผล
หนวยเรียนรูบางสะพานตั้งอยูในเขตชุมชนและไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนมาตอเนื่อง การสรางความสัมพันธกับชุมชนการใหบริการความรูดานอาชีพในชุมชนตามยุทธศาสตรที่สําคัญ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในการเสริมสรางโอกาสใหแกประชาชนในทองถิ่น
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อบริการวิชาการ แกชุมชนใกลเคียง
กิจกรรมหลัก
หนวยเรียนรูบางสะพาน
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2. เพื่อสรางความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ กิจกรรมสนับสนุน
เพชรบุรีกับชุมชน อําเภอบางสะพานและอําเภอ
1. เชิญวิทยากรเผยแพรความรูเกี่ยวกับอาชีพ
1. มีวิทยากรใหความรูดานอาชีพ อยางนอย 3 อาชีพ 1. ประชาชนในหมูบานมีความสามัคคีกัน
บางสะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ในชุมชน
2. มีกิจกรรมแสดงผลผลิตดีเดนในชุมชน 1 ครั้ง มากขึ้นและเพิ่มความเข็มแข็งใหกับชุมชน
3. เสริมสรางความรักสามัคคีของประชาชนในชุมชน 2. จัดสาธิต/แสดง/เผยแพรอาชีพที่เปนจุดเดน 3. มีกิจกรรมสรางความสัมพันธในชุมชน 1 ครั้ง ทั้งดานอาชีพและความรักในทองถิ่น
ของชุมชน
4. มีกิจกรรมในวันเด็กแหงชาติ 1 ครั้ง
3. จัดกิจกรรมกีฬาพื้นบานใหกับชุมชนในหมูบาน
4. จัดกิจกรรมประกวดผูมีสุขภาพดีภายในชุมชน
5. จัดกิจกรรมในวันเด็กใหกับโรงเรียนของ
อําเภอบางสะพานและอําเภอบางสะพานนอย

รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

144,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 1. เชิญวิทยากรเผยแพรความรูดานอาชีพ
ครั้ง/คน
1/80
/ /
21,600 งบดําเนินงาน
แกประชาชนในอําเภอเบางสะพานและ
คาตอบแทน
อําเภอบางสะพานนอย
- คาตอบแทนวิทยากร 6 คน ๆ ละ 6 ชม.
2 2. จัดกิจกรรมสาธิต/แสดง/เผยแพร
ชั่วโมงละ 600 บาท เปนเงิน 21,600 บาท
ผลผลิต/อาชีพที่เปนจุดเดนของชุมชน
/ / /
80,000 งบดําเนินงาน
คาใชสอย
- คาอาหารกลางวันและอาหารวาง 500 คน
คนละ 120 บาท 2 มื้อ เปนเงิน 60,000 บาท
คาวัสดุ
- คาเอกสารอบรม เปนเงิน 20,000 บาท
3 1. จัดกิจกรรมสรางความสามัคคีในชุมชน ครั้ง/คน
1/80
/ / /
42,400 งบดําเนินงาน
เชน เลนแขงขันกีฬาพื้นบานและการจัด
คาใชสอย
ประกวดผูมีสุขภาพดีในชุมชนในงาน
- คาเชารถ เปนเงิน 10,000 บาท
สาธิตผลผลิต/อาชีพที่เปนจุดเดนใน
คาวัสดุ
กิจกรรมที่ 2
- คาของขวัญ และรางวัล เปนเงิน 32,400 บาท
2. จัดกิจกรรมใหแกเด็กในอําเภอ
บางสะพานและอําเภอบางสะพานนอย
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วิจัย
1. แผนงาน
ผลผลิต ผลงานการวิจัยและสรางองคความรู
2. งาน/โครงการ การสํารวจความพึงพอใจตอการบริหารจัดการการเรียนการสอนและบริการอื่นๆ งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
50,000 บาท รหัส
ศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3 - 4 - 1304 - 2 - 10
4. ผูรับผิดชอบ อาจารย ดร.บุษราคัม ทรัพยอุดมผล
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
การพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการบิรหารจัดการศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง มีความตอเนื่องมาโดยตลอด ทั้งดานบุคลาการ การจัดการทั่วไป การเรียนการสอนเพื่อใหศูนยเปนหนวยงาน
ใหบริการวิชาการภายใตการกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัยใกลเคียงกับหนวยงานหลักในมหาวิทยาลัย ดังนั้น การสํารวจความพึงพอใจตอการบริหารจัดการการเรียนการสอนและการใหบริหารของ
ศูนยมีความจําเปนอยางยิ่ง
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
1. เพื่อสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอ
กิจกรรมหลัก
การบริหารจัดการของศูนยจัดการศึกษานอก
สนับสนุนการทําวิจัยและบริหารทั่วไป
สถานที่ตั้ง
กิจกรรมยอย
1. สํารวจความพึงพอใจตอการบริหารจัดการ 1. ผลงานวิจัยการสํารวจความพึงพอใจ ฯ
1. การนําผลการงานวิจัยไปปรับปรุงระบบบริหาร
การจัดการเรียนการสอนและบริการอื่นๆ ที่นักศึกษา
จัดการของศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
ไดรับจากศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง

รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

50,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
งบประมาณ
พ.ศ. 2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 1. สํารวจความพึงพอใจของของนักศึกษา เรื่อง/เลม
1/200
/ / / / / / / / /
50,000 งบเงินอุดหนุน
ที่มีตอการบริหารจัดการของศูนยจัดการ
เงินอุดหนุน
ศึกษานอกสถานที่ตั้ง
- อุดหนุนคาใชจายในการสํารวจความ
พึงพอใจของนักศึกษาตอการบริการ
การบริหารจัดการและบริการของ
ศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
เปนเงิน 50,000 บาท
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บริการวิชาการ
1. แผนงาน
ผลผลิต ผลงานการใหบริการวิชาการ
2. งาน/โครงการ บริการวิชาการสูชุมชนและทองถิ่น
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
82,600 บาท รหัส
หนวยเรียนรูทาแซะ
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3 - 2 - 1304 - 2 - 11
4. ผูรับผิดชอบ ผูชวยศาสตราจารยสาโรช เผือกบัวขาว
30 มิถุนายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 มกราคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
หนวยเรียนรูทาแซะตั้งอยูในเขตชุมชนและไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนใหบริการวิชาการแกประชาชน สรางความสัมพันธกับชุมชนการใหบริการความรูดานอาชีพในชุมชนจึงเปนยุทธศาสตร
ที่สําคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในการใหบริการวิชาการแกชุมชน
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อบริการวิชาการ แกชุมชนใกลเคียง
กิจกรรมหลัก
หนวยเรียนรูทาแซะ
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2. เพื่อสรางความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัย
กิจกรรมสนับสนุน
ราชภัฏเพชรบุรีกับชุมชน อําเภอทาแซะจังหวัดชุมพร 1. เชิญวิทยากรเผยแพรความรูเกี่ยวกับอาชีพ
1. มีวิทยากรใหความรูดานอาชีพ อยางนอย 3 อาชีพ 1. ประชาชนในหมูบานมีความสามัคคีกัน
3. เสริมสรางความรักสามัคคีของประชาชน
ในชุมชน
2. มีกิจกรรมแสดงผลผลิตดีเดนในชุมชน 1 ครั้ง มากขึ้นและเพิ่มความเข็มแข็งใหกับชุมชน
ในชุมชน
2. จัดสาธิต/แสดง/เผยแพรอาชีพที่เปนจุดเดน 3. มีกิจกรรมสรางความสัมพันธในชุมชน 1 ครั้ง ทั้งดานอาชีพและความรักในทองถิ่น
ของชุมชน
3. จัดกิจกรรมกีฬาพื้นบานใหกับชุมชนใน
อําเภอทาแซะ
4. จัดกิจกรรมประกวดผูมีสุขภาพดีภายในชุมชน

รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

82,600

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
งบประมาณ
พ.ศ. 2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 1. เชิญวิทยากรเผยแพรความรูดานอาชีพ
ครั้ง/คน
1/80
/ / /
19,800 งบดําเนินงาน
แกประชาชนอําเภอบางสะพานนอย
คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร เปนเงิน 19,800 บาท
2 2. จัดกิจกรรมสาธิต/แสดง/เผยแพร
ผลผลิต/อาชีพที่เปนจุดเดนของชุมชน
ครั้ง
1
/ / / / / /
30,400 งบดําเนินงาน
คาใชสอย
- คาอาหารกลางวันและอาหารวางอาจารยและ
นักศึกษาและประชาชน เปนเงิน 20,400 บาท
- คาพาหนะ เปนเงิน 10,000 บาท
3 3. จัดกิจกรรมสรางความสามัคคีในชุมชน ครั้ง/คน
1/80
/ / / / / /
32,400 งบดําเนินงาน
เชน เลนแขงขันกีฬาพื้นบานและการจัด
คาวัสดุ
ประกวดผูมีสุขภาพดีในชุมชนในงาน
- คาของขวัญ และรางวัล เปนเงิน 22,400 บาท
สาธิตผลผลิต/อาชีพที่เปนจุดเดนใน
- คาเอกสารอบรม เปนเงิน 10,000 บาท
กิจกรรมที่ 2
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บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. งาน/โครงการ สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนหนวยเรียนรูทาแซะ
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
49,000 บาท รหัส
หนวยเรียนรูทาแซะ
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3 - 1 - 1304 - 1 - 12
4. ผูรับผิดชอบ อาจารย ดร.บุษราคัม ทรัพยอุดมผล
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด 30 กันยายน 2553
6. หลักการเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนไดดําเนินการมาอยางตอเนื่องและพัฒนารูปแบบสื่อในการสอนใหทันสมัยตั้งแตปการศึกษา 2549 จนถึงปจจุบัน โดยหนวยเรียนรูทาแซะเปดการเรียนการสอน
ตั้งแตระดับปริญญาตรีถึงระดับปริญญาโท ในสาขาที่เปนความตองการของทองถิ่น สาขาที่เปดสอนระดับปริญญาตรี ไดแก สาขาวิชาการจัดการทั่วไป นิติศาสตร รัฐประศาสนศาสตรเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมกอสราง และสาธารณสุขศาสตร มีนักศึกษาทั้งสิ้น 491 คน และระดับปริญญาโท ไดแก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร การบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบทและประกาศนียบัตร
วิชาชีพครู จํานวนนักศึกษา 125 คน จํานวนนักศึกษาทั้งหมด 616 คน
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเปนที่ตองการ
กิจกรรมหลัก
ของทองถิ่นอยางนอยปละ 100 คน
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
กิจกรรมรอง
จัดการเรียนการสอน ณ หนวยเรียนรูทาแซะ
ตลอดปงบประมาณ 2553
กิจกรรมสนับสนุน
1. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและ
1. มีผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตรและ
1. ประชาชนที่อยูรอบๆ หนวยเรียนรูทาแซะ
บริหารงานทั่วไป
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รอยละ 80
มีการศึกษาถึงระดับปริญญาตรีสงผลถึงคุณภาพ
จากวัตถุประสงคที่ตั้งไว
ชีวิตที่ดีขึ้น

รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ

718

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

49,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
งบประมาณ
พ.ศ. 2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 1. จัดการเรียนการสอน ณ หนวยเรียนรู
ภาค/คน
3/616
/ / / / / / / / / / / /
49,000 งบดําเนินงาน
ทาแซะนักศึกษาจํานวน 616 คน
คาวัสดุ
โดย สนับสนุนการเรียนการสอนและ
- คาวัสดุโฆษณา-ประชาสัมพันธ
บริหารงานทั่วไปเปนกิจกรรมเบิกจาย
เปนเงิน 49,000 บาท
คาวัสดุคาโฆษณาประชาสัมพันธและ
ครุภัณฑการเรียนการสอนของหนวย
เรียนรูทาแซะ

719

บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. งาน/โครงการ บริหารจัดการหนวยเรียนรูทาแซะ
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
112,300 บาท รหัส
หนวยเรียนรูทาแซะ
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
6 - 1 - 1304 - 1 - 02
4. ผูรับผิดชอบ อาจารย ดร.บุษราคัม ทรัพยอุดมผล
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด 30 กันยายน 2553
6. หลักการเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนของหนวยเรียนรูบางสะพานไดดําเนินการมาอยางตอเนื่องตั้งแตปการศึกษา 2546 ใหมีรูปแบบสื่อที่ทันสมัย โดยเปดการเรียนการสอนตั้งแตระดับอนุปริญญา
จนถึงระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เปนความตองการของทองถิ่น ปจจุบันเปดสอน ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการจัดการทั่วไป นิติศาสตร รัฐประศาสนศาสตร มีนักศึกษาทั้งสิ้น 256 คน
มีนักศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 52 คน จนถึงปจจุบัน
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเปนที่ตองการ
กิจกรรมหลัก
ของทองถิ่นอยางนอยปละ 100 คน
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
กิจกรรมสนับสนุน
1. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและ
1. มีผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตรและ
1. ประชาชนที่อยูรอบๆ หนวยเรียนรูทาแซะ
บริหารงานทั่วไป
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รอยละ 80
มีการศึกษาถึงระดับปริญญาตรีสงผลถึงคุณภาพ
จากวัตถุประสงคที่ตั้งไว
ชีวิตที่ดีขึ้น

รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ

720

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

112,300

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
งบประมาณ
พ.ศ. 2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 1. จัดการเรียนการสอน ณ หนวยเรียนรู
ภาค/คน
3/256
/ / / / / / / / / / / /
112,300 งบดําเนินงาน
ทาแซะนักศึกษาจํานวน 256 คน
คาใชสอย
โดย สนับสนุนการเรียนการสอนและ
- คาเบีย้ เลี้ยง ที่พัก และพานหนะ
บริหารงานทั่วไปเปนกิจกรรมเบิกจาย
เปนเงิน 112,300 บาท
คาวัสดุคาโฆษณาประชาสัมพันธและ
ครุภัณฑการเรียนการสอนของหนวย
เรียนรูทาแซะ

721

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ การศึกษาดูงานระบบสาธารณสุขศาสตรในตางประเทศ
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
399,000 บาท รหัส
หนวยเรียนรูทาแซะ
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
6 - 1 - 1304 - 2 - 13
4. ผูรับผิดชอบ อาจารย ดร.บุษราคัม ทรัพยอุดมผล
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
การสอนระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตเปนการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลางมุงเนนพัฒนาและสงเสริมใหเกิดองคความรูใหมในดานสาธารณสุข
ทั้งจากบุคลากรผูทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกประเทศ เพื่อมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการ ดังนั้นหนวยเรียนรูทาแซะ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีเล็งเห็นความสําคัญดังกลาว จึงจัดโครงการการศึกษาดูงาน
ระบบสาธารณสุขศาสตรในตางประเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณสําหรับการนําไปพัฒนาตนเองและประเทศชาติตอไป
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อเพิ่มเติมความรูและทักษะทาง
กิจกรรมหลัก
สาธารสุขศาสตร
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
กิจกรรมรอง
เสริมทักษะทางระบบงานดานสาธารณสุข
กิจกรรมสนับสนุน
1. นําองคความรูมาประยุกตใชในงานการเรียน 1. รอยละนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
1. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมอยางนอย
การสอนทั้งนักศึกษาและอาจารย
รอยละ 80

รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ

722

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

399,000

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 1. จัดการศึกษาดูงานตางประเทศแก
คน
67 คน
/ / / / / / / / / / / /
399,000 งบดําเนินงาน
นักศึกษาจํานวน 57 คน อาจารย 10 คน
คาใชสอย
โดย สนับสนุนคาใชจายการเดินทางแก
- คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 10 คนๆ ละ 18,000 บาท
อาจารยและนักศึกษา
เปนเงิน 180,000 บาท
- คาใชจายนักศึกษาในการศึกษาดูงาน 57 คน
คนละ 5,000 บาท เปนเงิน 185,000 บาท
- คาเชารถปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง 1 คัน
2 วัน ๆ ละ 11,000 บาท เปนเงิน 22,000 บาท
- คาเชารถตูปรับอากาศ ขนาด 12 ที่นั่ง 2 คัน
2 วัน ๆ ละ 6,000 บาท เปนเงิน 12,000 บาท

723

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ จัดงานเตรียมความพรอมสําหรับการทําวิทยานิพนธ
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
53,200 บาท รหัส
หนวยเรียนรูทาแซะ
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
6 - 1 - 1304 - 2 - 14
4. ผูรับผิดชอบ อาจารย ดร. บุษราคัม ทรัพยอุดมผล
31 สิงหาคม 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 พฤศจิกายน 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีความสําคัญในการพัฒนาตนเองในหนาที่การงาน หรือการพัฒนาประเทศในดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้นึ ของประชาชน นักศึกษาสาขาสาธารสุขศาสตร
เปนบุคลากรทางดานสายวิทยาศาสตรที่มีสวนเกี่ยวของกับชีวิตมนุษยโดยตรง ดังนั้นเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนวิทยานิพนธระดับปริญญาโทของนักศึกษามีทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน
และสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและเปนประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติ ดังนั้นหนวยเรียนรูทาแซะ ศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจึงจัดโครงการ
เตรียมความพรอมสําหรับการทําวิทยานิพนธแกนักศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อจัดเตรียมความพรอมการทําวิทยานิพนธ
กิจกรรมหลัก
ที่มีทิศทางถูกตองและสอดคลองกับหลักสูตร
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
กิจกรรมรอง
สงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
กิจกรรมสนับสนุน
1. หนวยเรียนรูรวมกับนักศึกษาจัดกิจกรรม
1. รอยละนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
1. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมอยางนอย
การเตรียมความพรอมการทําวิทยานิพนธ
รอยละ 80
2. การรับประทานอาหารกลางวันรวมกัน
และพบอาจารยที่ปรึกษา

รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

53,200

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
งบประมาณ
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 1. ขั้นเตรียมการ
21,600 งบดําเนินงาน
1.2 นําเสนอโครงการ
โครงการ
1
/
คาใชสอย
- คาตอบแทนวิทยากร 6 คน ๆ ละ 6 ชม.
ชั่วโมงละ 600 บาท เปนเงิน 21,600 บาท
1 2. ขั้นดําเนินการ
21,600 งบดําเนินงาน
2.1 ประชุมกรรมการดําเนินการ
/
คาใชสอย
2.2 ดําเนินการตามโครงการ
/
- คาอาหารกลางวันและอาหารวาง 80 คน
คนละ 120 บาท เปนเงิน 9,600 บาท
- คาเดินทางของวิทยากร 6 คน ๆ ละ 1 วัน
วันละ 1,500 บาท เปนเงิน 9,000 บาท
- คาเชาสถานที่ เปนเงิน 3,000 บาท
1 3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล
10,000 งบดําเนินงาน
3.1 เขียนรายงานผลการดําเนินการ
เลม
1
/
คาวัสดุ
- คาวัสดุและรายจายอื่นๆ เปนเงิน 10,000 บาท

หน่วยเรียนรู้นครปฐม
๑,๓๐๕,๘๐๐ บาท
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บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. งาน/โครงการ บริหารจัดการหนวยเรียนรูนครปฐม
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
1,068,200 บาท รหัส
หนวยเรียนรูนครปฐม
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3 - 1 - 1305 - 1 - 01
4. ผูรับผิดชอบ ผูชวยศาสตราจารยอําพล โตตอบ
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีไดจัดตั้งศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งเพื่อใหบริการทางวิชาการแกทองถิ่น ตามมาตรา 7 แหง พรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ในการจัดการเรียน
การสอนนอกที่ตั้ง จําเปนตองมีสถานที่ในการเรียนการสอนพรอมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อใหบริการทางวิชาการแกชุมชนและ
กิจกรรมหลัก
ทองถิ่นไกลเคียง
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
กิจกรรมสนับสนุน
1. การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา 1. จํานวนนักศึกษามีความรูในการเขาศึกษาตอ 1. นักศึกษามีความเขาใจในระบบการเรียนการสอน

รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

1,068,200

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
งบประมาณ
พ.ศ. 2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 1. บริหารจัดการหนวยเรียนรูนครปฐม
ภาคเรียน
3
/ / / / / / / / / / / / 1,032,200 งบดําเนินงาน
ระดับปริญญาตรี
คาใชสอย
1.1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
- คาเบีย้ เลี้ยง จํานวน 30 คน ๆ ละ 300 บาท
เวลา 65 วัน เปนเงิน 585,000 บาท
- คาพาหนะ เปนเงิน 5,200 บาท
1.2 คาเชารถ
- คาเชารถ วันละ 6,800 บาท 65 วัน
เปนเงิน 442,000 บาท
- คาใชสอยอื่น ๆ เปนเงิน 5,200 บาท
1 2. บริหารจัดการหนวยเรียนรูนครปฐม
ภาคเรียน
3
/ / / / / / / / / / / /
36,000 งบดําเนินงาน
ระดับบัณฑิตศึกษา
คาใชสอย
2.1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
- คาเบี้ยเลี้ยง จํานวน 2 คน ๆ ละ 300 บาท
(บัณฑิตศึกษา)
เวลา 10 วัน เปนเงิน 6,000 บาท
2.2 คาเชารถ (บัณฑิตศึกษา)
- คาพาหนะ 1 คัน ๆ ละ 3,000 บาท 10 วัน
เปนเงิน 30,000 บาท
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. แผนงาน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2. งาน/โครงการ จัดหาวัสดุการศึกษาหนวยเรียนรูนครปฐม
งบประมาณแผนดิน
บาท รหัส
237,600 บาท รหัส
หนวยเรียนรูนครปฐม
3. หนวยงาน
งบเงินรายได
3-1-1305-2-02
4. ผูรับผิดชอบ ผูชวยศาสตราจารยอําพล โตตอบ
30 กันยายน 2553
5. ระยะเวลา เริ่มตน 1 ตุลาคม 2552
สิ้นสุด
6. หลักการเหตุผล
ในการจัดการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพ อาจารยผูสอนควรไดรับการสนับสนุนเพื่อพัฒนางานวิชาการโดยการจัดทําเอกสารประกอบการเรียนการสอน จัดทําสื่อการสอน
เพื่อใชในรายวิชาที่สอน
7. วัตุประสงค / กิจกรรม / ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ
วัตถุประสงคของงาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลผลผลิต
1. เพื่อใหอาจารยผุสอนมีเอกสารประกอบการสอน กิจกรรมหลัก
2. นักศึกษามีเอกสารประกอบการเรียนทําใหเขาใจ
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
เนื้อหาในวิชามากยิ่งขึ้น
กิจกรรมสนับสนุน
1. สนับสนุนใหจัดทําเอกสารประกอบการสอน 1. จํานวนเอกสารประกอบการสอน
1. นําเอกสารประกอบการสอนและสื่อการสอน
สื่อการสอน
2. จํานวนสื่อการสอน
ไปใชในการเรียนการสอน

รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

237,600

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัตถุ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
คําชี้แจงการคิดงบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย พ.ศ. 2552
งบประมาณ
พ.ศ. 2553
ประสงค
(แยกหมวดเงินในแตละกิจกรรมใหชัดเจน)
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอที่
1 1. เอกสารประกอบการสอน จํานวน
วิชา
20
/ / / / / / / / / / / /
237,600 งบดําเนินงาน
20 รายวิชา
คาวัสดุ
- เอกสารประกอบการสอน 20 รายวิชา
เปนเงิน 237,600 บาท

