แผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ชื่อหน่วยงานสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ตุลาคม 2558

คานา
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูป ถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี เป็นหน่วยงำนสนับสนุนวิช ำกำรและ
กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรสำยวิชำกำร ให้บรรลุตำมเป้ำหมำยของมหำวิทยำลัย ภำยใต้ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ และกรอบงบประมำณที่ได้รั บกำรจัดสรรจำก
มหำวิทยำลัย ในปีงบประมำณ 2559 ดังนั้น สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน จึงจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรของสำนักฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นกรอบในกำรดำเนินงำน
กำรกำกับติดตำม และประเมินผลงำนตำมตัวบ่งชี้ผลสำเร็จ อันจะส่งผลต่อเป้ำหมำยของหน่วยงำนและมหำวิทยำลัยอย่ำงเป็นรูปธรรม

คณะกรรมกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
ตุลำคม 2558

2

สารบัญ
หน้ำ
คำนำ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป......................................................................................................................................................................
โครงสร้ำงหน่วยงำน............................................................................................................................. ..........................................
เป้ำประสงค์และตัวชี้วัดควำมสำเร็จของแผนปฏิบัติกำร……………………………………………………………………………………………………
แผนที่ยุทธศำสตร์ Strategy Map………………………………………………………………………………………………………………………………….
ประเด็นยุทธศำสตร์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559…………………………………………………………………………………………………….
แผนปฏิบัติรำชกำร สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน……………………………………………………………………………………………..
ส่วนที่ 2 แผนดำเนินโครงกำร แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ……………………………………………………………………………………………….
แบบสรุปงบประมำณจำแนกตำมโครงกำร กิจกรรม ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559............................................................................
แผนกำรดำเนินโครงกำร กิจกรรม และแผนกำรเบิกงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559............................................

3

2
4
5
6
7
8
9
16
17
19

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
คณะ/หน่วยงาน สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปรัชญา : บริกำรดี วิชำกำรเด่น เน้นเทคโนโลยี
วิสัยทัศน์ : สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนเป็นหน่วยงำนชั้นนำที่สนับสนุนส่งเสริม ด้ำนวิชำกำร เพื่อมหำวิทยำลัยก้ำวไกลสู่อำเซียน
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนำและส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรบริกำรทำงวิชำกำร
2. พัฒนำและส่งเสริมศักยภำพคณำจำรย์และบุคลำกรตำมสมรรถนะ
3. พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรด้ำนวิชำกำรและงำนทะเบียน

นโยบาย
1.ด้ำนกำรสนับสนุนส่งเสริมกำรพัฒนำคณำจำรย์ให้มีศักยภำพสูงสุดในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
2.ด้ำนกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรให้บริกำรและวัตถุประสงค์ของมหำวิทยำลัย

เป้าประสงค์หลัก
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน กำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรพัฒนำหลักสูตรให้มีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำน
2. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมคณำจำรย์และบุคลำกรให้ได้รับกำรพัฒนำด้ำนวิชำกำรให้มีคุณวุฒิ/ตำแหน่งทำงวิชำกำรสูงขึ้น
3. เพื่อปรับปรุงระบบกำรบริหำรจัดกำร ให้สำมำรถบริกำรงำนวิชำกำรกับหน่วยงำนต่ำงๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรด้ำนวิชำกำรและงำนทะเบียนให้มีคุณภำพและมำตรฐำนเดียวกัน
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โครงสร้าง
หน่วยงาน สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รองศำสตรำจำรย์ ดร.มำนะ ขำวเมฆ

รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร

รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

รองผู้อานวยการฝ่ายทะเบียน

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิวัฒน์ ชินนำทศิริ

อำจำรย์ ดร.สุภณิดำ พัฒธร

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์คชินทร์ โกกนุทำภรณ์

กุล
หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
นำงกนกพร สัณห์ฤทัย

กลุ่มงาน
บริหารทัว่ ไปและประกันคุณภาพ
บุคลำกร
1.
2.
3.
4.
5.

นำงกนกพร สัณห์ฤทัย
นำงพิชญำภรณ์ เพิ่มเติม
นำงสำวจำรุวรรณ คำเงิน
นำยฉัตรชัย กำสี
นำงสำวมำนิดำ ปำมุทำ

กลุ่มงาน
มาตรฐานหลักสูตรและการเรียนการสอน

บุคลำกร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นำงสำวฐิติกำนต์ จิตรจำ
นำงสำวกลอยทิพย์ ทิศเป็ง
นำงสำวสุมำลี ธรรมนิธำ
นำงสำวพวงเพชร พลทอง
นำยวำทิต ทองมำก
นำงสำวภำวิณี จีระดิษฐ์
นำยสรำวุฒิ คณะขำม
นำงสำวภำริศำ สำเนียงหงษ์
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กลุ่มงาน
ทะเบียนและประมวลผล
บุคลำกร
1. นำงสำวสุดำพร น้อยทรง
2. นำงปรำณี พงษ์ธนะ
3. นำงรัชฎำพร ยอดศรี

เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนปฏิบัติการ
เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความสาเร็จ
ค่าเป้าหมาย
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

ผู้รบั ผิดชอบ

งำนวิชำกำร
KPI 1.1 จำนวนนักศึกษำเข้ำใหม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยกำรรับ
ร้อยละ 80
KPI 1.2 จำนวนหลักสูตรที่ได้รับกำรปรับปรุงตำมเกณฑ์
23 หลักสูตร งำนวิชำกำร
งำนวิชำกำร
KPI 1.3 จำนวนหลักสูตรใหม่
2 หลักสูตร
KPI 1.4 ระดับควำมพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
มำกกว่ำ3.51 งำนวิชำกำร/งำนทะเบียน
KPI 1.5 ร้อยละของกิจกรรมที่มีกำรดำเนินกำรตำมแผน
ร้อยละ 80 งำนวิชำกำร/งำนทะเบียน/งำนบริหำรทั่วไป
KPI 1.6 ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของ นศ.ใหม่ต่อระบบกำรคัดเลือกนักศึกษำ
มำกกว่ำ3.51 งำนวิชำกำร/งำนทะเบียน/งำนบริหำรทั่วไป
2. เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ ให้สามารถบริการงานวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานเดียวกัน

KPI 2.1 ร้อยละของกิจกรรมที่มีกำรดำเนินกำรตำมแผน
ร้อยละ 80
KPI 2.2 ผู้บริหำรและบุคลำกรได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และประสบกำรณ์
ร้อยละ 80
KPI 2.3 มีเครือข่ำยกำรทำงำนเพิ่มขึน้
1 หน่วยงำน
3. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมคณาจารย์และบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการให้มีคุณวุฒิ/ตาแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น
ร้อยละ 80 ของ
KPI 3.1 ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินโครงกำร

งำนวิชำกำร/งำนทะเบียน/งำนบริหำรทั่วไป
งำนวิชำกำร/งำนทะเบียน/งำนบริหำรทั่วไป
งำนวิชำกำร/งำนทะเบียน/งำนบริหำรทั่วไป
งำนวิชำกำร/งำนทะเบียน

เป้ำหมำย

KPI 3.3 อำจำรย์ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรผลิตผลงำนวิชำกำร

ร้ อ ย ล ะ 8 0 งำนวิชำกำร/ งำนบริหำรทั่วไป
ของเป้ำหมำย

KPI 3.4 คะแนนประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสำนัก

มำกกว่ำ 4.51
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งำนบริหำรทั่วไป

แผนที่ยุทธศาสตร์ Strategy Map
หน่วยงาน สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ด้ำนวิชำกำร เพื่อมหำวิทยำลัยก้ำวไกลสู่อำเซียน

ยุทธศาสตร์ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ

คุณภาพ

ประสิทธิผล

วิสัยทัศน์ : สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงำนหน่วยงำนชั้นนำที่สนับสนุนส่งเสริม ด้ำนวิชำกำร เพื่อมหำวิทยำลัยก้ำวไกลสู่อำเซียน
2.ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์
ผู้บริหารและบุคลากรของ
เสริ
สานักตามจรรยาบรรณวิชาชีพและความก้ าวหน้ าตามสายงาน

และ วิชาการ

กลยุทธ์ 1.2ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพ

ประสิทธิภาพ
การพัฒนาองค์ การ

3. การพัฒนาระบบการบริหาร บริการ

กลยุทธ์ 1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาคปกติ และภาคพิเศษ
ให้ มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ 2.1ส่งเสริม สนับสนุนการเข้ าสูต่ าแหน่งทาง
วิชาการของคณาจารย์

กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพคณาจารย์ ผู้บริหารและบุคลากร

7

กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาประสิทธิภาพระบบงาน
บริหาร งานวิชาการและงานทะเบียน

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
คณะ/หน่วยงาน สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพ
กลยุทธ์ 1.1 ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำคปกติและภำคพิเศษ
กลยุทธ์ 1.2 ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำ/ปรับปรุงหลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพคณำจำรย์ ผู้บริหำรและบุคลำกรของสำนักตำมจรรยำบรรณวิชำชีพและควำมก้ำวหน้ำตำมสำยงำน
กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริม สนับสนุนกำรเข้ำสู่ตำแหน่งทำงวิชำกำรของคณำจำรย์
กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพของคณำจำรย์ ผู้บริหำรและบุคลำกร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำร บริกำร และวิชำกำร
กลยุทธ์ 3.1 พัฒนำประสิทธิภำพระบบงำนบริหำร งำนวิชำกำรและงำนทะเบียน
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แผนปฏิบัติราชการ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ยุทธศาสตร์ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
แผนงาน พัฒนำคุณภำพบัณฑิต
โครงการหลัก
โครงกำร 1. เสริมสร้ำง
พัฒนำคุณธรรม ควำมรู้
ทักษะวิชำชีพ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

1. ส่งเสริมกำร
ยอมรับ ควำมพึง
พอใจของผู้ใช้
บัณฑิตในด้ำน
คุณธรรม ควำมรู้
และทักษะวิชำชีพ
ของบัณฑิตและ
นักศึกษำ

เชิงปริมำณ
–สนับสนุน
ส่งเสริมกำรจัดหำ
อำจำรย์และ
ผู้ทรงคุณวุฒิมำ
สอนในกำรจัด
กำรศึกษำ
เชิงคุณภำพ
-ระดับควำมพึง
พอใจของผู้เรียนที่
มีต่อคุณภำพกำร
จัดกำรเรียนกำร
สอน

ค่า
เป้าหมาย

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย

งบประมาณ

1. ค่ำตอบแทนกำรสอนวัน
เบิกจ่ำย จันทร์-ศุกร์
13,000,000 บำท
ไม่ต่ำกว่ำ 2. ค่ำตอบแทนกำรสอนเกิน
ร้อยละ ภำระงำนของอำจำรย์
80
3. ค่ำตอบแทนกำรสอนวันเสำร์- 22,729,000 บำท
อำทิตย์

รวม 35,729,000 บำท

มำกกว่ำ
3.51
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ระยะเวลา
การ
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินงาน
กิจกรรม
1 ต.ค. 58 – งำนบริหำร
30 ก.ย. 59 ทั่วไป และ
งำนวิชำกำร

ยุทธศาสตร์ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
แผนงาน ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ
โครงการหลัก

วัตถุประสงค์

โครงกำร 1. พัฒนำ 1. มหำวิทยำลัยมี
คุณภำพกำรศึกษำ ชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ
เพื่อควำมเป็นเลิศ ของสังคม
2. นักศึกษำได้รับ
กำรศึกษำ มีควำมรู้
ทักษะในสำขำวิชำที่ตรง
กับควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำน สถำน
ประกอบกำรและ
สำมำรถพัฒนำตนเองได้
3. มีกำรกำหนด
นโยบำย กำกับ ติดตำม
และประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมำณ
จำนวนหลักสูตรที่
23 หลักสูตร
ได้รับกำรปรับปรุง
พัฒนำตำมเกณฑ์
ร้อยละ 80
- ร้อยละของกิจกรรม
ที่ดำเนินกำรตำมแผน
-คะแนนประเมิน
ไม่ตำกว่
่ ำ 4.51
ประกันคุณภำพ
กำรศึกษำของสำนัก
เชิงคุณภำพ
.-กำรจัดกำรศึกษำของ
มหำวิทยำลัยมี
มำตรฐำนกำรศึกษำ
และปริญญำที่ยอมรับ
ร่วมกันในประชำคม
อำเซียน
10

กิจกรรมหลัก/กิจกรรม
ย่อย

งบประมาณ

1. ค่ำใช้จ่ำยในกำร
700,000 บำท
ปรับปรุง/พัฒนำหลักสูตร
2. ค่ำตอบแทนกำรประชุม 300,000 บำท
สภำวิชำกำร
3. ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำร
25,000 บำท
ประกันคุณภำพของสำนัก
รวม 1,025,000
บำท

ระยะเวลา
การ
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินงาน
กิจกรรม
1 ต.ค. 58 – งำนวิชำกำร
30 ก.ย. 59 งำนบริหำร
ทั่วไป และ
งำนทะเบียน

ยุทธศาสตร์ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
แผนงาน ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ
โครงการหลัก
โครงกำร 1. ปรับ
รูปแบบกำรรับ
นักศึกษำและกำร
บริกำรด้ำนวิจัยและ
บริกำรวิชำกำร

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

1. มหำวิทยำลัยมีกำร
สนับสนุนนักเรียนเรียน
ดี มีจิตอำสำโดยให้
ทุนกำรศึกษำ
2. มหำวิทยำลัยมี
จำนวนนักศึกษำ
เหมำะสมเป็น
มหำวิทยำลัยขนำด
กลำง

เชิงปริมำณ
- จำนวนนักศึกษำ
เข้ำใหม่เป็นไปตำม
เป้ำหมำยกำรรับ

ค่า
เป้าหมาย

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย

งบประมาณ

1. ทุนวไลยอลงกรณ์
1,000,000 บำท
ร้อยละ 80 2. ค่ำตอบแทน ใช้สอยกำรรับ
สมัครนักศึกษำ
500,000 บำท
3. ค่ำตอบแทน ใช้สอย
โครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำ 80,000 บำท
รวม 1,580,000 บำท
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ระยะเวลา
การ
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินงาน
กิจกรรม
1 ต.ค. 58 – งำนวิชำกำร
30 ก.ย. 59 งำนบริหำร
ทั่วไป
และงำน
ทะเบียน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ ผู้บริหารและบุคลากรของสานักตามจรรยาบรรณวิชาชีพและความก้าวหน้าตามสายงาน
แผนงาน ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ
ระยะเวลา
โครงการหลัก
ค่า
การ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย
ดาเนินงาน
กิจกรรม
โครงกำร 1. พัฒนำ 1. เพื่อสนับสนุน
เชิงปริมำณ
1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรไปอบรม 150,000 บำท
1 ต.ค. 58 – งำนบริหำร
อำจำรย์และ
เสริมสร้ำงพัฒนำควำมรู้ - ผู้บริหำรและ
ร้อยละ 80 ประชุม สัมมนำของผู้บริหำร
30 ก.ย. 59 ทั่วไป
บุคลำกรมืออำชีพสู่ ควำมสำมำรถของ
บุคลำกรได้รับกำร
บุคลำกร
รวม 150,000 บำท
ประชำคมอำเซียน ผู้บริหำรและบุคลำกร พัฒนำควำมรู้
2. ค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำดู
อย่ำงต่อเนื่อง
ประสบกำรณ์
งำน สร้ำงเครือข่ำยกับ
2. มีกำรสร้ำงเครือข่ำย -มีเครือข่ำยกำร
1
มหำวิทยำลัยต้นแบบ
กำรทำงำน รู้เขำ รู้เรำ ทำงำนเพิ่มขึ้น
หน่วยงำน
นำมำประยุกต์ใช้เพื่อ เชิงคุณภำพ
กำรพัฒนำงำนของ
-คะแนนประเมิน
มำกกว่ำ
ตนเอง
ประกันคุณภำพ
4.51
กำรศึกษำของสำนัก
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ ผู้บริหารและบุคลากรของสานักตามจรรยาบรรณวิชาชีพและความก้าวหน้าตามสายงาน
แผนงาน ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ
ระยะเวลา
โครงการหลัก
ค่า
การ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย
ดาเนินงาน
กิจกรรม
โครงกำร 1. พัฒนำ 1. อำจำรย์มีสมรรถนะ เชิงปริมำณ
ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรพัฒนำ
1 ต.ค. 58 – งำนบริหำร
อำจำรย์และ
ด้ำนกำรวิจัยและ
- อำจำรย์ได้รับกำร ร้อยละ 80 อำจำรย์ในหัวข้อดังนี้
30 ก.ย. 59 ทั่วไป
บุคลำกรมืออำชีพสู่ ผลิตผลงำนวิชำกำร
พัฒนำศักยภำพด้ำน
1. กำรพัฒนำอำจำรย์ใหม่
760,000 บำท
งำนวิชำกำร
ประชำคมอำเซียน 2. อำจำรย์มีสมรรถนะ กำรผลิตผลงำน
(จำนวน 2 ครั้ง)
และงำน
ในกำรทำงำนวิจัยเพื่อ วิชำกำร
2. อบรมกลยุทธ์กำรสอนที่ยึด
ทะเบียน
พัฒนำงำนในหน้ำที่และ
ผู้เรียนเป็นสำคัญ
30,000 บำท
สร้ำงควำมก้ำวหน้ำทำง เชิงคุณภำพ
3. อบรมเทคนิคกำรสอน/กำร
อำชีพ
-ระดับควำมพึงพอใจ ไม่น้อยกว่ำ วัดและประเมินผล
94,000 บำท
รวม 884,000 บำท
ของผู้เรียนที่มีต่อ
3.51
คุณภำพกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ ผู้บริหารและบุคลากรของสานักตามจรรยาบรรณวิชาชีพและความก้าวหน้าตามสายงาน
แผนงาน วิจัย บริกำรวิชำกำร ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
ระยะเวลา
โครงการหลัก
การ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินงาน
กิจกรรม
โครงกำร 1. ส่งเสริม 1. อำจำรย์มีสมรรถนะ เชิงปริมำณ
ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรพัฒนำ
1 ต.ค. 58 – งำนบริหำร
กำรผลิตผลงำน
ด้ำนกำรวิจัยและ
- อำจำรย์ได้รับกำร ร้อยละ 80
อำจำรย์ในหัวข้อดังนี้
30 ก.ย. 59 ทั่วไป
วิชำกำรสำหรับ
ผลิตผลงำนวิชำกำร
พัฒนำศักยภำพด้ำน ของเป้ำหมำย 1. อบรมกำรเขียนเอกสำร
37,000 บำท
งำนวิชำกำร
อำจำรย์
2. อำจำรย์มีสมรรถนะ กำรผลิตผลงำน
ประกำรกำรสอบและ
และงำน
ในกำรทำงำนวิจัยเพื่อ วิชำกำร
บทควำมวิชำกำร
ทะเบียน
พัฒนำงำนในหน้ำที่และ
2. อบรมกำรเขียนตำรำหรือ 83,000 บำท
สร้ำงควำมก้ำวหน้ำทำง เชิงคุณภำพ
หนังสือ
อำชีพ
-ระดับควำมพึงพอใจ
3. ค่ำยปฏิบัติผลงำนวิชำกำร 220,000 บำท
ของผู้เรียนที่มีต่อ
ไม่น้อยกว่ำ
4. อบรมผู้ประเมินเอกสำร
31,000 บำท
คุณภำพกำรจัดกำร 3.51
ประกอบกำรสอนหรือเอกสำร
เรียนกำรสอน
คำสอน
200,000 บำท
5. จัดทำวำรสำรวไลย
รวม 571,000 บำท
อลงกรณ์ปริทัศน์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบการบริหาร บริการ และวิชาการ
แผนงาน บริหำรและพัฒนำสถำบัน
โครงการหลัก
โครงกำร 1. ปรับปรุง
ระบบงำนและบริกำร
สู่ควำมเป็นเลิศและ
ธรรมำภิบำล

วัตถุประสงค์
1. มหำวิทยำลัย
บริหำรจัดกำรด้วย
หลักธรรมำภิบำล
และมีกำรบริหำร
จัดกำรระบบคุณภำพ
ได้ตำมมำตรฐำนสำกล
รองรับกำรเข้ำสู่
ประชำคมอำเซียน

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

เชิงปริมำณ
- ร้อยละของ
ร้อยละ 80
กิจกรรมที่มีกำร
ดำเนินงำนตำมแผน
-คะแนนประเมิน มำกกว่ำ
ประกันคุณภำพ
4.51
กำรศึกษำของสำนัก

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย

งบประมาณ

1. ค่ำสำธำรณูปโภค
25,000 บำท
2. จัดหำวัสดุสำนักงำน
1,000,000 บำท
3. ค่ำตอบแทนใช้สอยบริหำร 170,000 บำท
สำนักงำน
4. ค่ำใช้จ่ำยงำนพระรำชทำน 150,000 บำท
ปริญญำบัตร

รวม 1,345,000 บำท
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ระยะเวลา
การ
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินงาน
กิจกรรม
1 ต.ค. 58 – งำนบริหำร
30 ก.ย. 59 ทั่วไป

ส่วนที่ 2

แผนดาเนินโครงการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
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แบบสรุปงบประมาณจาแนกตามโครงการ กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559

กนผ. 06
สรุปแผนงำน โครงกำร

คณะ/หน่วยงาน สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
งบแผ่นดิน

เงินรายได้

งบดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม
ตอบ
ใช้สอย
แทน

วัสดุ

สาธารณูปโภค

งบ
งบ
รายจ่าย
อุดหนุน ลงทุ น
อื่น

(ระบุประเภท
กศ.ปช./บ.กศ.

รวม

รวมทั้ งสิ้น

งบดาเนินงาน
ตอบแทน

ใช้สอย

งบดาเนินงาน

วัสดุ

สาธารณูปโภค

รายจ่ายอื่น

งบ
งบ
อุดหนุน ลงทุ น

รวม

ตอบแทน

ใช้สอย

วัสดุ

สาธารณูปโภค

รายจ่ายอื่น

งบ
งบ
อุดหนุน ลงทุ น

รวม

ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ตรงความต้องการของสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ และพรัอมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แผนงาน พัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
งาน เสริมสร้าง พัฒนา คุณธรรม ความรู้ ทั กษะวิชาชีพ
โครงการ 1 เสริมสร้าง พัฒนาคุณธรรม ความรู้ ทั กษะวิชาชีพให้ แก่นกั ศึกษา
กิจกรรม 1 ค่าตอบแทนการสอนภาคปกติ/เกินภาระงาน
กิจกรรม 2 ค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ
รวมงบประมาณแผนงาน
แผนงานยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
งาน พัฒนาคุณภาพการศึกษา
โครงการ 1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
กิจกรรม 1 การประชุมสภาวิชาการ (ค่าตอบแทน)
กิจกรรม 2 โครงการพัฒนาระบบ กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
กิจกรรม 3 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร
โครงการ 2 โครงการปรับรูปแบบการรับนักศึกษาและการบริการด้านวิจัยและบริการวิชาการ
กิจกรรม 1 ทุ นวไลยอลงกรณ์
กิจกรรม 2 งานรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ/ภาคพิเศษ
กิจกรรม 3 งานปฐมนิเทศนักศึกษา
รวมงบประมาณแผนงาน
งาน พัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการ 1 โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพสู่ประชาคมอาเซียน
กิจกรรม 1 ค่าใช้จ่ายในการไปราชการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน
รวมงบประมาณแผนงาน
แผนงานวิจัย บริการวิชาการ ทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรมของท้ องถิ่น
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
งานส่งเสริมการผลิตผลงานวิชาการ
โครงการ 1 โครงการส่งเสริมการผลิตผลงานวิชาการสาหรับอาจารย์
กิจกรรม 1 โครงการอบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอน/
บทความวิชาการ
กิจกรรม 2 โครงการอบรมการเขียนตารา/หนังสือ
กิจกรรม 3 โครงการค่ายปฏิบัติผลงานวิชาการ
กิจกรรม 4 โครงการอบรมผู้ประเมินเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคาสอน
กิจกรรม 5 โครงการวารสารวไลยอลงกรณ์ปริทั ศน์
รวมงบประมาณแผนงาน
แผนงานบริหารและพัฒนาสถาบัน
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
งาน ปรับปรุงระบบงาน
โครงการ 1 โครงการปรับปรุงระบบงานและการบริการสู่ความเป็นเลิศและ ธรรมาภิบาล
กิจกรรม 1 ค่าสาธารณูปโภค
กิจกรรม 2 จัดหาวัสดุสานักงาน 1
กิจกรรม 3 จัดหาวัสดุสานักงาน 2
กิจกรรม 4 ค่าตอบแทน/ใช้สอยบริหารสานักงาน
กิจกรรม 5 งานพระราชทานปริญญาบัตร
รวมงบประมาณแผนงาน
รวมงบประมาณทัง้ สิน้ ทุกแผนงาน
-

-

-

-

-

-

-

-

กศ.ปช.
กศ.ปช.

-

บ.กศ.
กศ.ปช.
บ.กศ.
บ.กศ.
กศ.ปช.
กศ.ปช.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

กศ.ปช.

-

กศ.ปช.
กศ.ปช.
กศ.ปช.
กศ.ปช.
กศ.ปช.

-

-

-

-

-

-

-

400,000.00

-

400,000.00
400,000.00

-

-

-

-

400,000.00
400,000.00
400,000.00

13,000,000.00
22,719,000.00
35,719,000.00

10,000.00
10,000.00

300,000.00
5,000.00

10,000.00

-

-

-

-

10,000.00
700,000.00
1,000,000.00

20,000.00
30,000.00

500,000.00
60,000.00
570,000.00

-

140,000.00
140,000.00

10,000.00
10,000.00

-

7,000.00
6,000.00
21,000.00
35,000.00
30,000.00 180,000.00
18,000.00
3,000.00
110,000.00
186,000.00 224,000.00

24,000.00
27,000.00
10,000.00
10,000.00
90,000.00
161,000.00

305,000.00

-

กศ.ปช.
กศ.ปช.
กศ.ปช.
กศ.ปช.

-

-

1,700,000.00

-

-

80,000.00
36,290,000.00

90,000.00
494,000.00
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150,000.00
750,000.00
1,491,000.00

25,000.00
25,000.00

1,700,000.00

10,000.00
10,000.00

-

300,000.00
25,000.00
700,000.00

300,000.00
5,000.00
-

10,000.00
-

10,000.00
-

-

305,000.00

20,000.00
30,000.00

500,000.00
60,000.00
570,000.00

-

140,000.00
140,000.00

10,000.00
10,000.00

-

-

-

-

-

-

150,000.00
150,000.00

-

37,000.00
83,000.00
220,000.00
31,000.00
200,000.00
571,000.00

7,000.00
21,000.00
30,000.00
18,000.00
110,000.00
186,000.00

6,000.00
35,000.00
180,000.00
3,000.00
224,000.00

24,000.00
27,000.00
10,000.00
10,000.00
90,000.00
161,000.00

-

25,000.00
600,000.00
170,000.00
150,000.00
945,000.00
40,000,000.00

80,000.00
80,000.00
36,290,000.00

90,000.00
90,000.00
494,000.00

400,000.00
600,000.00
150,000.00
1,150,000.00
1,891,000.00

-

600,000.00
90,000.00

13,000,000.00
22,719,000.00
35,719,000.00

1,000,000.00
500,000.00
80,000.00
2,605,000.00

25,000.00

80,000.00

13,000,000.00
22,729,000.00
35,729,000.00

-

-

-

25,000.00
25,000.00
25,000.00

-

-

-

13,000,000.00
22,729,000.00
35,729,000.00

700,000.00

-

-

300,000.00
25,000.00
700,000.00

1,000,000.00
1,700,000.00

-

-

1,000,000.00
500,000.00
80,000.00
2,605,000.00

-

-

-

150,000.00
150,000.00

-

-

-

37,000.00
83,000.00
220,000.00
31,000.00
200,000.00
571,000.00

-

-

25,000.00
400,000.00
600,000.00
170,000.00
150,000.00
1,345,000.00
40,400,000.00

1,700,000.00

งบประมาณโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทีข่ อใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาบุคลากร

กนผ. 06
สรุปแผนงำน โครงกำร

คณะ/หน่วยงาน สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
งบแผ่นดิน

เงินรายได้

งบดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม
ตอบ
ใช้สอย
แทน

งบ งบ
รายจ่าย
อุดหนุน ลงทุน
สาธารณูปโภค
อื่น

วัสดุ

(ระบุประเภท
กศ.ปช./บ.กศ.

รวม

รวมทั้งสิ้น

งบดาเนินงาน
ตอบแทน

ใช้สอย

งบดาเนินงาน

วัสดุ

สาธารณูปโภค

งบ งบ
รายจ่ายอื่น
อุดหนุน ลงทุน

รวม

ตอบแทน

ใช้สอย

วัสดุ

สาธารณูปโภค

รายจ่ายอื่น

งบ งบ
อุดหนุน ลงทุน

รวม

ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ตรงความต้องการของสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ และพรัอมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แผนงานยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์
งาน พัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ
โครงการ 1 โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพสู่ประชาคมอาเซียน
กิจกรรม 1 โครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่
กิจกรรม 2 โครงการอบรมกลยุทธ์การสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ
กิจกรรม 3 โครงการอบรมเทคนิคการสอน/การวัดและประเมินผล
รวมงบประมาณแผนงาน
รวมงบประมาณแผนงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

กองทุน
กองทุน
กองทุน

140,000.00 550,000.00
10,500.00 5,500.00
25,000.00 56,700.00
175,500.00 612,200.00
175,500.00 612,200.00
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70,000.00
14,000.00
12,300.00
96,300.00
96,300.00

-

-

-

-

760,000.00
30,000.00
94,000.00
884,000.00
884,000.00

140,000.00 550,000.00
10,500.00 5,500.00
25,000.00 56,700.00
175,500.00 612,200.00
175,500.00 612,200.00

70,000.00
14,000.00
12,300.00
96,300.00
96,300.00

-

-

-

-

760,000.00
30,000.00
94,000.00
884,000.00
884,000.00

แผนการดาเนินโครงการ กิจกรรม และแผนการเบิกงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กนผ. 1
แผนดาเนินการและแผนงบประมาณ

คณะ/หน่วยงาน สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กิ จกรรม

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.-ธ.ค.58)
เป้าหมาย
แผนการเบิก

เป้าหมาย

หน่ วยนั บ จานวน
ยุทธศาสตร์ 1 การพั ฒ นาคุ ณ ภาพบัณ ฑิต ให้ต รงความต้ องการของสังคม การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และพรัอมเข้าสูป่ ระชาคมอาเซี ยน
แผนงาน พั ฒ นาคุ ณ ภาพบัณ ฑิต
ผลผลิต : ผู้ สาเร็จการศึ ก ษาด้ านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์
งาน เสริมสร้าง พั ฒ นา คุ ณ ธรรม ความรู้ ทัก ษะวิชาชีพ
โครงการ 1 เสริมสร้าง พั ฒ นาคุ ณ ธรรม ความรู้ ทัก ษะวิชาชีพ ให้แก่ นัก ศึ ก ษา
กิ จกรรม 1 ค่ าตอบแทนการสอนภาคปกติ / เกิ นภาระงาน
ครัง้
12
กิ จกรรม 2 ค่ าตอบแทนการสอนภาคพิ เศษ
ครัง้
12
รวมงบประมาณแผนงาน
แผนงานยกระดั บคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษา
ผลผลิต : ผู้ สาเร็จการศึ ก ษาด้ านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์
งาน พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
โครงการ 1 โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อความเป็นเลิศ
กิ จกรรม 1 การประชุมสภาวิชาการ (ค่ าตอบแทน)
ครัง้
12
กิ จกรรม 2 โครงการพั ฒ นาระบบ กลไกการประกั นคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ครัง้
3
กิ จกรรม 3 ค่ าใช้จา่ ยในการปรับปรุง/พั ฒ นาหลัก สูต ร
ครัง้
12
โครงการ 2 โครงการปรับรูปแบบการรับนั ก ศึ ก ษาและการบริก ารด้ านวิจยั และบริก ารวิชาการ
กิ จกรรม 1 ทุนวไลยอลงกรณ์
ครัง้
12
กิ จกรรม 2 งานรับสมัค รนั ก ศึ ก ษาภาคปกติ / ภาคพิ เศษ
ครัง้
4
กิ จกรรม 3 งานปฐมนิ เทศนั ก ศึ ก ษา
ครัง้
3
งาน พั ฒ นาอาจารย์และบุค ลากรมืออาชีพ เพื่ อเข้าสูป่ ระชาคมอาเซี ยน
โครงการ 1 โครงการพั ฒ นาอาจารย์และบุค ลากรมืออาชีพ สูป่ ระชาคมอาเซี ยน
กิ จกรรม 1 ค่ าใช้จา่ ยในการไปราชการ ฝึ ก อบรม ศึ ก ษาดู งาน
คน
21
รวมงบประมาณแผนงาน
แผนงานวิจยั บริก ารวิชาการ ทานุ บารุง ศิ ลปวัฒ นธรรมของท้องถิน่
งานส่งเสริมการผลิต ผลงานวิชาการ
โครงการ 1 โครงการส่งเสริมการผลิต ผลงานวิชาการสาหรับอาจารย์
กิ จกรรม 1 โครงการอบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอน/บทความวิชาการ
ครัง้
1
กิ จกรรม 2 โครงการอบรมการเขียนตารา/หนั งสือ
ครัง้
1
กิ จกรรม 3 โครงการค่ ายปฏิ บัติ ผ ลงานวิชาการ
ครัง้
1
กิ จกรรม 4 โครงการอบรมผู้ ประเมินเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคาสอน
ครัง้
1
กิ จกรรม 5 โครงการวารสารวไลยอลงกรณ์ ปริทัศ น์
ครัง้
2
รวมงบประมาณแผนงาน
แผนงานบริหารและพั ฒ นาสถาบัน
ผลผลิต : ผู้ สาเร็จการศึ ก ษาด้ านสังคมศาสตร์
งาน ปรับปรุงระบบงาน
โครงการ 1 โครงการปรับปรุงระบบงานและการบริก ารสูค่ วามเป็นเลิศ และ ธรรมาภิ บาล
กิ จกรรม 1 ค่ าสาธารณู ปโภค
ครัง้
12
กิ จกรรม 2 จัด หาวัสดุ สานั ก งาน 1
ครัง้
12
กิ จกรรม 3 จัด หาวัสดุ สานั ก งาน 2
ครัง้
12
กิ จกรรม 4 ค่ าตอบแทน/ใช้สอยบริหารสานั ก งาน
ครัง้
12
กิ จกรรม 5 งานพระราชทานปริญ ญาบัต ร
ครัง้
1
รวมงบประมาณแผนงาน
รวมงบประมาณทั้งสิน้ ทุก แผนงาน

งบประมาณรวม

13,000,000.00
22,729,000.00
35,729,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค. – มี.ค.59)
เป้าหมาย
แผนการเบิก

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.-มิ.ย.59)
เป้าหมาย
แผนการเบิก

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.-ก.ย.59)
เป้าหมาย
แผนการเบิก

ผู้ รบั ผิ ด ชอบดาเนิ นการ

3
3

3,100,000.00
5,000,000.00
8,100,000.00

3
3

3,400,000.00
6,100,000.00
9,500,000.00

3
3

3,400,000.00
6,129,000.00
9,529,000.00

3
3

3,100,000.00
5,500,000.00
8,600,000.00

กลุ่มงานบริห ารทั่วไป
กลุ่มงานบริห ารทั่วไป

3

75,000.00

3

174,000.00

3
1
3

75,000.00
5,000.00
175,000.00

3
1
3

75,000.00
5,000.00
175,000.00

3
1
3

75,000.00
15,000.00
176,000.00

กลุ่มงานบริห ารทั่วไป
กลุ่มงานบริห ารทั่วไป
กลุ่มงานบริห ารทั่วไป

3
1

400,000.00
100,000.00

3
1
1

400,000.00
100,000.00
15,000.00

3
1
1

100,000.00
200,000.00
15,000.00

3
1
1

100,000.00
100,000.00
50,000.00

กลุ่มงานบริห ารทั่วไป
กุล่มงานวิชาการ
กลุ่มงานทะเบี ยน

2

15,000.00
764,000.00

15

100,000.00
870,000.00

2

15,000.00
585,000.00

2

20,000.00
536,000.00

กลุ่มงานบริห ารทั่วไป

1
1

37,000.00
83,000.00

1

100,000.00
220,000.00

3
3
3
3

6,300.00
100,000.00
150,000.00
30,000.00

300,000.00
25,000.00
700,000.00
1,000,000.00
500,000.00
80,000.00
150,000.00
2,755,000.00

37,000.00
83,000.00
220,000.00
31,000.00
200,000.00
571,000.00

-

1

220,000.00
220,000.00

1
1

31,000.00
100,000.00
131,000.00

3
3
3
3
1

6,100.00
100,000.00
150,000.00
55,000.00
150,000.00
461,100.00
9,728,100.00

กุล่มงานวิชาการ
กุล่มงานวิชาการ
กุล่มงานวิชาการ
กุล่มงานวิชาการ
กุล่มงานวิชาการ

25,000.00
400,000.00
600,000.00
170,000.00
150,000.00
1,345,000.00
40,400,000.00

3
3
3
3

6,300.00
100,000.00
150,000.00
30,000.00
286,300.00
9,150,300.00
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286,300.00
10,876,300.00

3
3
3
3

6,300.00
100,000.00
150,000.00
55,000.00
311,300.00
10,645,300.00

กลุ่มงานบริห ารทั่วไป
กลุ่มงานบริห ารทั่วไป
กลุ่มงานบริห ารทั่วไป
กลุ่มงานบริห ารทั่วไป
กลุ่มงานทะเบี ยน

แผนการดาเนินโครงการ กิจกรรม และแผนการเบิกงบประมาณ (งบกองทุนพัฒนาอาจารย์)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กนผ. 1
แผนดาเนินการและแผนงบประมาณ

คณะ/หน่วยงาน สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ไตรมาสที่ 1

เป้าหมาย

(ต.ค.-ธ.ค.58)

กิ จกรรม
หน่วยนับ

จานวน

ไตรมาสที่ 2

งบประมาณรวม

เป้าหมาย
(จานวน)

แผนการเบิก
งบประมาณ

ไตรมาสที่ 3

(ม.ค. – มี.ค.59)
เป้าหมาย
(จานวน)

แผนการเบิก
งบประมาณ

ไตรมาสที่ 4

(เม.ย.-มิ.ย.59)
เป้าหมาย
(จานวน)

แผนการเบิก
งบประมาณ

(ก.ค.-ก.ย.59)
เป้าหมาย
(จานวน)

ผู้ รบั ผิ ด ชอบดาเนินการ

แผนการเบิก
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ 1 การพั ฒ นาคุ ณ ภาพบัณ ฑิต ให้ต รงความต้ องการของสังคม การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และพรัอมเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
แผนงานยกระดั บคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษา
ผลผลิต : ผู้ สาเร็จการศึ ก ษาด้ านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์
งาน เสริมสร้าง พั ฒ นา คุ ณ ธรรม ความรู้ ทัก ษะวิชาชีพ
โครงการ 1 โครงการพั ฒ นาอาจารย์และบุค ลากรมืออาชีพ สูป่ ระชาคมอาเซียน
กิ จกรรม 1 โครงการพั ฒ นาอาจารย์ใ หม่

2

760,000.00

กิ จกรรม 2 โครงการอบรมกลยุทธ์ก ารสอนที่ยดึ ผู้ เรียนเป็นสาคั ญ

1

30,000.00

1

30,000.00

กิ จกรรม 3 โครงการอบรมเทคนิค การสอน/การวัด และประเมินผล

1

94,000.00

1

94,000.00

รวมงบประมาณแผนงาน

1

884,000.00

124,000.00

20

380,000.00

1

380,000.00

กุล่มงานวิชาการ
กุล่มงานวิชาการ
กุล่มงานวิชาการ

380,000.00

380,000.00

ส่วนที่ 3
รายละเอียดโครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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กนผ. 0122
แบบฟอร์มเสนอโครงการขอตั้งงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
1. ชื่อโครงการหลัก ........................................................................................................................... ..
2. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ ……………………………………………………………………………………..
3. หลักการและเหตุผล
............................................................................................................................. ......................................
.............................................................................................................................. ....................................................
..................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................................................
4. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ตอบสนอง
1. .......................................................................................................................... ...................
2. .............................................................................................................................................
3. ........................................................................................................................... ..................
5. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ output)  คัดลอก  มีส่วนร่วม  กาหนดใหม่
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ :
ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ :
หมำยเหตุ 1. คัดลอก = คัดมำจำกวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติกำร 2. มีส่วนร่วม = คัดลอก+ปรับปรุง
3. กำหนดใหม่ = ได้กำหนดขึน้ มำใหม่ทั้งหมด

7. จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
1. ............................... จำนวน ...............
2. ................................ จำนวน .............
8. งบประมาณโครงการ
ประเภทงบ/รายการค่าใช้จ่าย
1) งบบุคลำกร
2) งบดำเนินงำน (รำยจ่ำยอื่น ,งบอุดหนุน)
- ตอบแทน
- ใช้สอย

รายละเอียดงบประมาณที่ตั้ง บาท
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- วัสดุ
- สำธำรณูปโภค
3) งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้ำง
รวม
9. กิจกรรมและผู้รับผิดชอบ
ลำดับ

วัน/เดือน/ปี
ดำเนินกำร

กิจกรรมย่อย

ผู้รับผิดชอบ

หมำยเหตุ ระบุรำยละเอียดเวลำกำรใช้งบประมำณและผู้เข้ำร่วมในข้อ (12)
1 . สถานที่ดาเนินงาน
.......................................................................................
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. .................................................................................
2. ...................................................................................
3. ...................................................................................
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ วิธีการ เครื่องมือ
วิธีการ

เครื่องมือ

ผู้เสนอโครงการ
ลงชื่อ......................................................
(....................................................)
ตำแหน่ง ..................................................
………../………../…………

ผู้เห็นชอบโครงการ
23

24

ลงชื่อ......................................................
(....................................................)
ตำแหน่ง
………../………../…………

ผู้อนุมัติโครงการ
ลงชื่อ...........................................................................
(..................................................................)
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
................/......................./......................

24
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13. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จาแนกรายกิจกรรมภายใต้โครงการ
เป้ำหมำย
กิจกรรมย่อย

หน่วยนับ

จำนวน

งบประมำณ
รวม
(บำท)

ไตรมำสที่ 1

ไตรมำสที่ 2

ไตรมำสที่ 3

ไตรมำสที่ 4

(ต.ค.-ธ.ค.57)

(ม.ค. – มี.ค.58)

(เม.ย.-มิ.ย.58)

(ก.ค.-ก.ย.58)

เป้ำหมำย
(จำนวน)

แผนเบิก
งบประมำณ
(บำท)

โครงการ ........
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เป้ำหมำย
(จำนวน)

แผนเบิก
งบประมำณ
(บำท)

เป้ำหมำย
(จำนวน)

แผนเบิก
งบประมำณ
(บำท)

เป้ำหมำย
(จำนวน)

แผนเบิก
งบประมำณ
(บำท)
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ความสอดคล้อง
1. ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ พ.ศ. 255625560
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ …… ………………………………………………………………………………………………….
2. ความสอดคล้องแผนงาน
 1. แผนงำนพัฒนำคุณภำพบัณฑิต
งำน ........................................................
 2. แผนงำนยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ งำน ..........................................................
 3. แผนงำนบริกำรวิชำกำร ทำนุบำรุง ศิลปะวัฒนธรรมฯ งำน ........................................................... .
 4. แผนงำนบริหำรและพัฒนำสถำบัน
งำน .........................................................
3. . ผลผลิต










1. ผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ
3. ผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์
4. ผลงำนกำรให้บริกำรวิชำกำร
5. ผลงำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
6. ผลงำนวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้
7. พัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยว
8. เตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน
9. สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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ส่วนที่ 3
รายการครุภัณฑ์ที่มีความต้องการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบประมาณเงินรายได้
หน่วยงาน ..................................................
ลำดับที่

รำยกำร

จำนวนที่ขอตั้ง
หน่วยนับ จำนวน

รำคำต่อ
หน่วย

รวมเงิน
ทั้งสิ้น

จำนวนที่มีอยู่
ใช้ได้ ใช้ไม่ได้ ไม่มี

รายละเอียดครุภัณฑ์
รายการที่ 1. ...................................................................................................
1. …………………………………………………………………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………………………………………………………………….
3. …………………………………………………………………………………………………………………………….
4. …………………………………………………………………………………………………………………………….
5. …………………………………………………………………………………………………………………………….
รายการที่ 2.. ...................................................................................................
1. …………………………………………………………………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………………………………………………………………….
3. …………………………………………………………………………………………………………………………….
4. …………………………………………………………………………………………………………………………….

หมายเหตุ : กรอกรายละเอียดเฉพาะโครงการ/กิจกรรมมีการตั้งงบลงทุนไว้ตาม กนผ.
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รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบประมาณรายได้
แผนงาน ............................................................................................
ผลผลิต ......................................................................................
1. รำยกำร ..........................................................................................................
2. สถำนที่ดำเนินกำร .........................................................................................
3. เหตุผลควำมจำเป็น .................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................................
..................................................................................................................................................................
4. งบประมำณทั้งสิ้น .......................................... บำท
5. พื้นที่/ปริมำณงำน ......................................... ตำรำงเมตร /งำน
6. ลักษณะกำรก่อสร้ำง ปรับปรุง ขนำดและประมำณรำคำ
ขนาด/
ปริมาณ

กิจกรรม/ดาเนินงาน

ราคาต่อ
หน่วย

รวม
7. แผนกำรดำเนินกำร
7.1 ออกแบบ
เดือน ………….. พ.ศ. .........
7.2 ประกวดรำคำ เดือน……………… พ.ศ. ........
7.3 เซ็นสัญญำ
เดือน ..................พ.ศ. .........
7.4 ระยะเวลำกำรดำเนินกำร ..........................................

หมายเหตุ : กรอกรายละเอียดเฉพาะโครงการ/กิจกรรมมีการตั้งงบลงทุน ตาม กนผ.
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จานวนเงิน

29

29

30

ภาคผนวก
1. โครงกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร
2. ผลกำรดำเนินงำนปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะคณะกรรมกำรประจำส่วนรำชกำร
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร
4. รูปภำพกิจกรรม
5. สรุปผลกำรประชุมคณะกรรมกำรประจำส่วนรำชกำร

30

