แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
 งบประมาณแผนดิน
 งบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัย

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

ก

คํานํา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเภทงบประมาณ
แผนดินฉบับนี้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนแผนปฏิบัติ
การงบประมาณในการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 บนพื้น
ฐานขอมูลจากการประมวลสภาพปจจุบัน ตามแผนยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ ฉบับที่ 12 แผนความมั่นคง แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ และตามกรอบแผนยุทธศาสตร
การพัฒนา 5 ป พ.ศ. 2560 – 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะ
วิท ยาการจัดการ ประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ ความเชื่อมโยงโครงสรางงบประมาณตามแบบ
แผนงานกับตัวชี้วัด และโครงการหลักของมหาวิทยาลัยและหนวยงาน สรุปงบประมาณตามนโยบาย
ยุทธศาสตรขับเคลื่อน โครงการ กิจกรรม และประเภทงบประมาณ สรุปคําขอตั้งงบประมาณ การจัดทํา
แผนการใชจายงบประมาณ สรุป เวลาดําเนินงานตามโครงการกิจกรรม และรายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม
ดังนั้น คณะวิทยาการจัดการ จึงจัดทําแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เพื่อสามารถดําเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตรคณะวิทยาการจัดการ ยุท ธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี และยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
27 กันยายน 2561

ข

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
1. วิสัยทัศน
2. พันธกิจ
3. ความเชื่อมโยงโครงสรางงบประมาณตามแบบแผนงานตัวชี้วัด และโครงการหลักของ
มหาวิทยาลัยและหนวยงาน
4. สรุปงบประมาณตามนโยบาย ยุทธศาสตรขับเคลื่อน โครงการ กิจกรรม และประเภท
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
5. สรุปคําขอตั้งงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
6. การจัดทําแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
7. สรุปเวลาดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตรที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากร การเงินและงบประมาณ และ
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
แผนงานที่ 9 แผนงานพื้นฐานดานบริหาร
โครงการที่ 1 จัดซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
โครงการที่ 2 ครุภัณฑและที่ดินสิ่งกอสราง อาคารคณะวิทยาการจัดการ (ใหม)
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แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภทงบประมาณ : งบประมาณแผนดิน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
1. วิสัยทัศน
คณะแห
คณะวิทยาการจั
งการเรียดนรู
การ
อยเป
างมีนคองค
ุณคการชัและพั
้นนําทีฒ่มนาท
ีความเป
องถิ่นดเลิวศยการจั
ทางการศึ
ดการนวั
กษาดตากรรม
นบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร และนิเทศศาสตร
2 พันธกิจ
1. จัดการศึกษาที่เปนแหลงการเรียนรูและสรางประสบการณที่มีคุณคา
2. พัฒนาดานวิจัยและการสรางนวัตกรรมนําไปใชใหเกิดประโยชนตอสังคม
3. มุงเนนการบริการวิชาการเพื่อสังคม
4. ทํานุบํารุงศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาไทย
5. พัฒนาคณะวิทยาการจัดการใหเปนองคกรเชิงสรางสรรค

1

กลยุทธหนวยงาน
1.1 การพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรูที่
ยืดหยุนหลากหลาย โดยเนน
เปนแหลงสราง
ประสบการณที่มีคุณคา
และตอบสนองความ
ตองการของทองถิ่น
1.2 การพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิตใหมี
ความเปนพลวัต

เปาประสงค
1. พัฒนาการจัดกรเรียนการสอนทั้งระดับ
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา โดยจัดทํา
แผนพัฒนาหลักสูตรที่เนนการพัฒนาทักษะและ
ประสบการณที่มีคุณคาใหกับบัณฑิต รวมถึงการ
พัฒนาหลักสูตรที่เนนนวัตกรรม ที่ตอบสนองความ
ตองการของทองถิ่นและเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรป 2558 เนน "สอนใหนอย เรียนรูใหมาก
(Teach Less, Learn more) อาทิ การเรียนการสอน
โดยเนนผูเรียนใหเรียนจากประสบการณจริง การ
เรียนรูการทํางานในลักษณะบูรณาการ สหกิจศึกษา
2. มีแผนพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษาโดยสรางหลักสูตรเองหรือแบบทํา
ความรวมมือกับตางประเทศ
3. จัดทําโครงการศึกษาความเปนไปไดในการ
พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
4. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา อาทิ สงเสริมกิจกรรมการเรียนรูตามชั้นป
จัดกิจกรรมสัมมนาองคความรูดานตาง ๆ ให
สอดคลองกับทักษะที่เปนสําหรับศตวรรษที่ 21 และ
สอดคลองตามชั้นป
5. พัฒนานักศึกษาแบบ 3Q : IQ SQ SQ โดย
จัดทําแผนพัฒนาเพื่อใหนักศึกษาไดฝกหัดและเรียนรู
การพัฒนาความฉลาดทางเชาวนปญญา ความฉลาด
ทางอารมณ และความฉลาดทางจิตวิญญาณ
6. จัดกิจกรรมนักศึกษารวมกับมหาวิทยาลัยใน
ตางประเทศ เพื่อเรียนรูวัฒนธรรม และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ และจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อ
เตรียมความพรอมสูสากล
7. สงเสริมใหนักศึกษาไดรวมทํางานและคนหา
อาชีพที่สนใจผานกระบวนการเรียนรูวิธีคิด ทักษะ
เสริมสรางลักษณะนิสัย จิตวิญญาณ การเปน
ผูประกอบการสรางสรรครวมกับผูประกอบการจริง
8. สรางโอกาสใหบัณฑิตเขาถึงแหลงงานที่มี
คุณภาพสูง (Career Development) โดยเฉพาะ
นักศึกษาดานวิชาชีพที่ปจจุบันมีความตองการสูงมาก

โครงการ

ตัวชี้วัด
KPI 1 จํานวนโครงการที่จัดให
นักศึกษาที่มุงสรางประสบการณ
และคุณคา (ตอปการศึกษา)
KPI 2 แผนพัฒนาหลักสูตร
KPI 3 จํานวนหลักสูตรใหมระดับ
บัณฑิตศึกษา
KPI 4 จํานวนแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ
KPI 5 นักศึกษาไดรับวัด
สมรรถนะดานภาษาอังกฤษตาม
กรอบ CEFR ไมต่ํากวาระดับ B1
KPI 6 จํานวนนักศึกษาที่ผาน
กระบวนการพัฒนา 3Q : IQ EQ
SQ โดยการเรียนในรายวิชา
กิจกรรมในหลักสูตรและกิจกรรม
เสริมหลักสูตร
KPI 7 จํานวนโครงการที่เปด
โอกาสใหนักศึกษาไดเรียนรู
วัฒนธรรมหรือแลกเปลี่ยน
ประสบการณในตางประเทศ
(Inbound - Outbound)
KPI 8 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงาน
ทําหรือประกอบอาชีพอิสระใน 1 ป
KPI 9 รอยละความพึงพอใจผูใช
บัณฑิต

3. ความเชื่อมโยงโครงสรางงบประมาณตามแบบแผนงานกับตัวชี้วัดและโครงการหลักของมหาวิทยาลัยและหนวยงาน

ยุทธศาสตร
แผนงาน
ประเด็นยุทธศาสตรหนวยงาน
1. การยกระดับคุณภาพ
1.1 แผนงานยุทธศาสตรการจัดการ 1. จัดการศึกษาที่เปนแหลงการ
เรียนรูและสรางประสบการณที่มี
การศึกษาและการจัดการ เรียนการสอนที่สงเสริมความรูและ
คุณคา
เรียนรูสําหรับศตวรรษที่ 21 ทักษะการเรียนรูของคนทุกชวยวัย
1.2 แผนงานยุทธศาสตรการจัดหา
ทุนการศึกษาและการสนับสนุน
ทุนการศึกษาอยางยั่งยืน
1.3 แผนงานยุทธศาสตรการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ระดับปริญญาตรีใหตอบสนองการ
พัฒนาและแกไขปญหาจังหวัดสุราษฎร
ธานี และพื้นที่ภาคใต
1.4 แผนงานยุทธศาสตรการ
ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาโทใหมี
คุณภาพและสอดคลองกับบริบทของ
สังคม
1.5 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาการ
เรียนการสอนที่มุงเนน "รูจริง ปฏิบัติได"
1.6 แผนงานยุทธศาสตรสงเสริม
การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อเพิ่ม
คุณภาพบัณฑิตดานความรูและทักษะ
1.7 แผนงานยุทธศาสตรการศึกษา
อยางมีเปาหมาย
1.8 แผนงานพื้นฐานดานการจัด
การศึกษา
1.9 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

2

รอยละ 80

รอยละ 80

1 โครงการ

รอยละ 20

รอยละ 5

1 แผน

2 หลักสูตร
1 หลักสูตร

เปาหมาย
1 โครงการตอปตอหลักสูตร

งบประมาณ

ยุทธศาสตร
2. การยกระดับคุณภาพ
การผลิตและพัฒนาครู

3

แผนงาน
2.1 แผนงานยุทธศาสตรการคัดสรร
นักเรียนที่กาวเขาสูอาชีพครู และผูที่
จะมาเปนครูของครู
2.2 แผนงานยุทธศาสตรผลิตครู
มาตรฐานสากล
2.3 แผนงานยุทธศาสตรผลิตครูเพื่อ
ตอบสนองความตองการของทองถิ่น
และประเทศ
2.4 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสราง
สมรรถนะและประสบการณเพื่อพัฒนา
ครูของครูใหเปนครูวิชาชีพ
2.5 แผนงานยุทธศาสตรการพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทองถิ่น
2.6 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อ
การผลิตและพัฒนาครูสูความเปนเลิศ
2.7 แผนงานยุทธศาสตรสรางแหลง
ฝกปฏิบัติการวิชาชชีพครูตนแบบและ
การวิจัยทางดานการศึกษา
2.8 แผนงานยุทธศาสตรยกระดับ
มาตรฐานสถานศึกษาเพื่อเปนแหลงฝก
ปฏิบัติการดานการจัดการเรียนรูและ
การวิจัยทางดานการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตรหนวยงาน

กลยุทธหนวยงาน

เปาประสงค

โครงการ

3. ความเชื่อมโยงโครงสรางงบประมาณตามแบบแผนงานกับตัวชี้วัดและโครงการหลักของมหาวิทยาลัยและหนวยงาน
ตัวชี้วัด

เปาหมาย

งบประมาณ

กลยุทธหนวยงาน
2.1 การพัฒนาไปสูการเปน
คณะที่ใหความสําคัญกับ
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
สังคม
2.2 การปรับตัวเพื่อรองรับ
การเปนนานาชาติ

เปาประสงค
1. จัดทําแผนสนับสนุนการวิจัยเพื่อตอบสนอง
ความตองการของชุมชนทองถิ่นและแสวงหาทุนวิจัย
ทั้งจากภายในและภายนอก
2. พัฒนาระบบบมเพาะนักวิจัยทั้งนักวิจัยระดับ
ตน ระดับกลางและนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ เชน
ระบบพี่เลี้ยง การฝกอบรม การเขารวมกลุมวิจัย การ
สนับสนุนทุนวิจัย โดยแลกเปลี่ยนเรียนรูจากนักวิจัย
อาวุโสและผูเชี่ยวชาญดานตาง ๆ ทั้งในและ
ระดับชาติและนานาชาติรวมทั้งสนับสนุนการทําวิจัย
รวมกับสถาบันวิจัยที่มีชื่อเสียงในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ
3. สงเสริมการรวมกลุมวิจัยเฉพาะทาง วิจัยขาม
สาขา และบูรณาการสาขาวิชาตาง ๆ อาทิ การ
จัดการและวิทยาการศาสตรและเทคโนโลยี ที่เนน
แกปญหาของชุมชนทองถิ่น เพื่อมุงสูความเปนเลิศ
ดานการวิจัยเพื่อสังคมและเพื่อสามารถขอผลงานทาง
วิชาการ
4. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการนําองคความรูที่
ไดจากการวิจัย หรืองานที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร
ไดนําไปใชประโยชนในการพัฒนาการสอนการสอน
การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม หรือใชประโยชนในเชิง
พาณิชย
5. สงเสริมการจัดประชุมวิชาการทั้งระดับชาติ
และนานาชาติ การเผยแพรผลงานสูสาธารณะ และ
การเขารวมเครือขายทางวิชาการ โดยเฉพาะระดับ
ภูมิภาคและระดับนานาชาติ
6. พัฒนาวารสารวิชาการคณะวิทยาการจัดการ
ใหมีอัตลักษณสอดคลองกับวิสัยทัศนของคณะ
วิทยาการจัดการใหมีคุณภาพและอยูในฐานขอมูลที่
ไดรับการยอมรับในระดับชาติ
7. ผลักดันกิจกรรมระดับนานาชาติ เชิญผูมี
ชื่อเสียงในระดับนานาชาติ เขามามีสวนรวมใน
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนใหบุคลากร
ของคณะวิทยาการจัดการมีบทบาทในเวทีระดับชาติ
และนานาชาติ
8. ผลักดันใหคณะวิทยาการจัดการเปนเจาภาพ
หรือรวมเปนเจาภาพจัดกิจกรรม/โครงการ
Conference หรือ Forum การสัมมนา การนําเสนอ
ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ

โครงการ

ตัวชี้วัด
KPI 10 จํานวนแผนสนับสนุนการ
วิจัยของคณะวิทยาการจัดการ
KPI 11 จํานวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยและงานสรางสรรคตอ
จํานวนอาจารยประจํา
KPI 12 จํานวนเรื่องที่เปนวิจัย
เฉพาะทาง วิจัยขามสาขา และ
การบูรณาการสาขาวิชา
KPI 13 จํานวนผลงานตีพิมพ
เผยแพรในวารสารระดับชาติที่
ปรากฎในฐานขอมูล TCI /นําเสนอ
KPI 14 จํานวนผลงานตีพิมพ
เผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ
ที่ปรากฎในฐานขอมูล SCOPUS/ISI
KPI 15 จํานวนการจัดการ/การ
ประชุมระดับชาติ
KPI 16 จํานวนการจัดการหรือ
การรวมประชุมระดับนานาชาติ
KPI 17 จํานวนวารสารวิชาการ
คณะวิทยาการจัดการ
KPI 18 พัฒนาจํานวน
วารสารวิชาการคณะวิทยาการ
จัดการใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
TCI
KPI 19 จํานวนโครงการที่มีการ
เชิญผูมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ
เขามามีสวนรวม
KPI 20 จํานวนบุคลากรของคณะ
วิทยาการจัดการมีสวนรวมในเวที
ระดับชาติและนานาชาติ

3. ความเชื่อมโยงโครงสรางงบประมาณตามแบบแผนงานกับตัวชี้วัดและโครงการหลักของมหาวิทยาลัยและหนวยงาน

ยุทธศาสตร
แผนงาน
ประเด็นยุทธศาสตรหนวยงาน
3. การยกระดับคุณภาพ
3.1 แผนงานยุทธศาสตรการสงเสริม 2. พัฒนาดานวิจัยและการสราง
การวิจัยและนวัตกรรมที่ และพัฒนาคุณภาพของนักวิจัยและ
นวัตกรรมนําไปใชใหเกิดประโยชน
สอดคลองกับการเรียนการ ผูสรางนวัตกรรมใหมีศักยภาพสูงสุด ตอสังคม
สอนและการพัฒนาชุมชน
3.2 แผนงานยุทธศาสตรการสงเสริม
ทองถิ่น
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน
3.3 แผนงานยุทธศาสตรการสงเสริม
และสนับสนุนความเขมแข็งของการ
วิจัยและนวัตกรรมสหวิทยาการเพื่อ
พัฒนาชุมชนทองถิ่น
3.4 แผนงานยุทธศาสตรการมีสวน
รวมในกิจกรรมการประชุม/สัมมนา/
การนําเสนอผลงานวิจัย
3.5 แผนงานยุทธศาสตรสนับสนุน
การวิจัยและการสรางเครือขายใน
ประเทศและตางประเทศ
3.6 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนา
มาตรฐานทางจริยธรรมดานการวิจัยที่
เปนมาตรฐานสากล
3.7 แผนงานพื้นฐานดานวิจัย

4

เปาหมาย

1 คน

1 โครงการ

TCI กลุม 2

2 ฉบับตอป

1 ครั้ง

1 ครั้ง

5 เรื่อง

10 เรื่อง

2 เรื่อง

25,000 บาท/คน

1 แผน

งบประมาณ

ยุทธศาสตร

4. การเพิ่มประสิทธิภาพ
การพัฒนาบุคลากร
การเงินและงบประมาณ
และการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี

5

กลยุทธหนวยงาน

5.1 การจัดการคุณภาพ
สรางสรรค

ประเด็นยุทธศาสตรหนวยงาน

4.1 แผนงานยุทธศาสตรยกระดับ 5. การจัดการคุณภาพสรางสรรค
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลบุคลากร
4.2 แผนงานยุทธศาสตรการ
ปรับปรุงการวางแผนการคลัง และการ
จัดการทรัพยากรใหเกิดความคุมคา
มากยิ่งขึ้น
4.3 แผนงานยุทธศาสตรยกระดับ
การใหบริการหองสมุดเพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอน การวิจัย และการ
เรียนรูของสาธารณะ
4.4 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ
4.5 แผนงานยุทธศาสตรการพัฒนา
และเพิ่มประสิทธิภาพการใชอาคาร
สถานที่ โครงสรางพื้นฐานในปจจุบัน
และอนาคต
4.6 แผนงานยุทธศาสตรการจัดการ
สิ่งแวดลอม และการลดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมที่เกิดจากกิจกรรมใน
มหาวิทยาลัย
4.7 แผนงานยุทธศาสตรการ
ยกระดับคุณภาพการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน
4.8 แผนงานยุทธศาสตรยกระดับ
การมีสวนรวมและคุณภาพการสื่อสาร
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
4.9 แผนงานพื้นฐานดานบริหาร

แผนงาน

1. จัดทําแผนบริหารและการพัฒนาคณาจารยทั้ง
ดานวิชาการ และเทคนิคการสอนและมีแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการ
วิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ
1.1 วางระบบและดําเนินงานบุคลากรของคณะ
วิทยาการจัดการ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและ
พัฒนาทีมงานใหมีกระบวนทัศน แนวคิดที่ทันสมัย มี
ทักษะการปฏิบัติงานแบบมุงเนนผลงาน และสงเสริม
ความสามารถของบุคลากรใหมีสมรรถนะที่เหมาะสม
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
1.2 จัดสรางฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ
ของบุคลากร เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากร
ใหไดมากที่สุด
1.3 สงเสริมใหผูบริการและบุคลากรใชระบบ
สารสนเทศเปนตัวชวยลดภาระ ทํางานรูปแบบใหม
“ทํานอยไดมาก (Do Less Get More)” ทํางานดวย
การใชความคิด ใชเทคโนโลยีชวย โดยพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการเชิงรุก พัฒนาคุณภาพงาน
บริการ งานวิชาการ และงานเอกสารทั้งหมดใหเปน
เอกสารอิเล็กทรอนิกส “E-Document” รองรับการ
เปน “คณะดิจิตอล” (Digital Faculty)
1.4 สงเสริมใหคณะวิทยาการจัดการเปน
องคกรแหงการเรียนรูที่สามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในทุกมิติ
1.5 มุงเนนการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิ
บาลสรางวัฒนธรรมการอยูรวมกันแบบพี่นอง เอื้อ
อาทรตอกัน
1.6 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนสวัสดิการ
บุคลากร สายงานตาง ๆ โดยยึดหลัก Equal Work
Equal Pay ใหเกิดความรูสึกทัดเทียม เสมอภาค เปน
ธรรม
1.7 ปรับปรุงประสิทธิภาพการสื่อสารภายใน
คณะ ดวยการเพิ่มชองทางการสื่อสารที่หลากหลาย
อาทิ การใช Social Media เพื่อสรางความเขาใจที่
ชัดเจนในทิศทางและการดําเนินงานของคณะ

เปาประสงค
ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ

1. โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา
เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน
2. โครงการครุภัณฑและที่ดิน
สิ่งกอสราง อาคารคณะวิทยาการ
จัดการ
- ครุภัณฑ 9 รายการ
- ปรับปรุง 2 รายการ

โครงการ

ตัวชี้วัด

KPI 28 จํานวนแผนบริหารและ
การพัฒนาคณาจารยทั้งดานวิชาการ
และเทคนิคการสอน
KPI 29 จํานวนแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
KPI 30 ระดับความพึงพอใจใน
การดําเนินงานบุคลากรของคณะ
วิทยาการจัดการ (จากคะแนนเต็ม 5)
KPI 31 จํานวนบุคลากรที่ศึกษา
ตอระดับปริญญาเอกหรือ
Post-Doctoral หรือการเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการตอป

3. ความเชื่อมโยงโครงสรางงบประมาณตามแบบแผนงานกับตัวชี้วัดและโครงการหลักของมหาวิทยาลัยและหนวยงาน

1 คน

3.51 จากคะแนนเต็ม 5

1 แผน

1 แผน

เปาหมาย

32,253,500.00

4,496,400.00

งบประมาณ

ยุทธศาสตร

แผนงาน

ประเด็นยุทธศาสตรหนวยงาน

กลยุทธหนวยงาน

1. พัฒนาคณะวิทยาการจัดการใหเปนแหลง
บริการวิชาการในการแกปญหาและพัฒนาทองถิ่น
โดยจัดตั้งคณะทํางานเพื่อสํารวจขอมูลความตองการ
ในทองถิ่นใหชัดเจน เพื่อไดนํามาเปนแนวทางในการ
จัดทําหลักสูตรชวยเหลือทางวิชาการคณะทํางานชุด
ดังกลาวจะทํางานรวมกับหลักสูตรและสาขาวิชา
ตาง ๆ ลดความซ้ําซอน และมีการประชาสัมพันธเชิง
รุกในดานการบริการวิชาการแกสังคม
2. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นดานการจัดการแก
หนวยงานภาครัฐและหนวยงานอื่น ๆ และพัฒนา
หลักสูตรที่เกิดจากความรวมมือ MOU ที่เปนการ
ฝกอบรมและการพัฒนาบุคลากร และโครงการพิเศษ
ที่สราง “รายได” โดยเนนการทํางานเชิงรุก
3. จัดทําแผนการความรวมมือความรวมมือทาง
วิชาการ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา นักวิจัย
อาจารยและความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยตาง ๆ ในกลุมอาเซียน
หรือประเทศตาง ๆ ในยุโรป สหรัฐอเมริกา หรือ
ออสเตรเลีย

เปาประสงค
ชัดเจนในทิศทางและการดําเนินงานของคณะ
1.8 สรางคณะวิทยาการจัดการใหมีเอกลักษณที่
โดดเดน มีชื่อเสียงและไดรับการรับรองคุณภาพ
ทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
1.9 สรางระบบการกํากับติดตาม ประเมินผล
ในดานตางๆ ใหมีความชัดเจน โปรงใส ตรวจสอบได
ยุติธรรม ภายใตหลักธรรมาภิบาล
2. สงเสริมสนับสนุนบุคลากรศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอกและ Post-Doctoral หรือการเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการ เพื่อเตรียมความพรอมบุคลากร
ในการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

โครงการ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

KPI 21 จํานวนโครงการบริการ 5 โครงการ
วิชาการที่ตอบปญหาสังคม/ทองถิ่น
แวดลอมและตอบโจทยประเทศ
KPI 22 หลักสูตรระยะสั้นดาน 1 หลักสูตร
การจัดการ
KPI 23 จํานวนแผนการความ
1 แผน
รวมมือทางวิชาการ

3. ความเชื่อมโยงโครงสรางงบประมาณตามแบบแผนงานกับตัวชี้วัดและโครงการหลักของมหาวิทยาลัยและหนวยงาน

5.1 แผนงานยุทธศาสตรการพัฒนา 3. มุงเนนการบริการวิชาการเพื่อสังคม 3.1 ขับเคลื่อนบริการ
5. การพัฒนาทองถิ่นและ
สังคมอยางยั่งยืน (Golden บุคลากรใหมีสมรรถนะในการพัฒนา
วิชาการเพื่อชุมชนสังคมใน
ชุมชนทองถิ่น
Hub Strategies)
พื้นที่บริการ
5.2 แผนงานยุทธศาสตรการสราง
เครือขายความรวมมือที่ดีกับองคกร
ระดับชุมชนทองถิ่น และหนวยงาน
ระดับภูมิภาคที่สําคัญ
5.3 แผนงานยุทธศาสตรยกระดับ
ความสัมพันธกับศิษยเกาเพื่อสราง
ความเชื่อมั่นของสาธารณชน (Public
Reputation) ที่มีตอมหาวิทยาลัย
5.4 แผนงานยุทธศาสตรมีสวนรวม
และบทบาทในกระบวนการยกระดับ
การศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต
ของประชาชน
5.5 แผนงานยุทธศาสตรการมีสวน
รวมและบทบาทในกระบวนการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืนโดยใชศาสตรพระราช
5.6 แผนงานพื้นฐานดานพัฒนา
ทองถิ่น
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งบประมาณ

ยุทธศาสตร

แผนงาน

ประเด็นยุทธศาสตรหนวยงาน

เปาประสงค

โครงการ

4.1 นําภูมิปญญา ศิลปะ
1. สนับสนุน พัฒนาระบบและฐานขอมูล
10. โครงการทํานุบํารุง
วัฒนธรรมทองถิ่นบูรณาการ งานวิจัย องคความรูเกี่ยวกับ ศิลปะ ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
เขากับการเรียนการสอน
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาไทย
และการวิจัย
ผานศาสตรของคณะวิทยาการจัดการ
2. เปดโอกาสใหนักศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
ไดเรียนรูการใหบริการสังคมและจิตอาสา ทําหนาที่
อนุรักษศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่นและภูมิปญญาไทย รวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ เนนบูรณาการเขากับการเรียนการสอน
และการวิจัย

กลยุทธหนวยงาน

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

KPI 24 จํานวนโครงการที่เปน 5 โครงการ
แหลงอางอิงความเปนไทยและสืบ
สานวัฒนธรรม
KPI 25 ฐานขอมูลงานวิจัย องค 1 ฐานขอมูล
ความรูเกี่ยวกับศิลปะ ศาสานา
วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
และภูมิปญญาไทย
KPI 26 จํานวนนักศึกษาที่มีสวน รอยละ 20
รวมการใหบริการสังคม และจิต
อาสา ทําหนาที่อนุรักษศิลปะ
ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญญา

3. ความเชื่อมโยงโครงสรางงบประมาณตามแบบแผนงานกับตัวชี้วัดและโครงการหลักของมหาวิทยาลัยและหนวยงาน

6. การอนุรักษฟนฟู สงเสริม 6.1 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาพิพิธ 4. ทํานุบํารุงศิลปะ ศาสนา
และพัฒนา
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นและ
ภัณและศูนยการเรียนรู
ขนบธรรมเนียมประเพณี
6.2 แผนงานยุทธศาสตรการมีสวน ภูมิปญญาไทย
และศิลปวัฒนธรรม
รวมอนุรักษ และหรือฟนฟู และหรือ
สงเสริม และหรือพัฒนาขนมธรรม
เนียม ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม
และความภูมิใจของชาวสุราษฎรธานี
ภาคใต และอาเซียน
6.3 แผนงานพื้นฐานดาน
ศิลปวัฒนธรรม
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งบประมาณ

กิจกรรม
โครงการ กิจกรรม

รหัสงบประมาณ

-

-

บุคลากร

-

ตอบแทน

ใชสอย

-

4,496,400

4,496,400

ดําเนินงาน
วัสดุ

-

สาธารณูปโภค

4,496,400
4,496,400

รวม

31,822,800
31,822,800

ครุภัณฑ

ประเภทงบประมาณ

430,700
430,700

ลงทุน
ที่ดิน

4. สรุปงบประมาณตามนโยบาย ยุทธศาสตรขับเคลื่อน โครงการ กิจกรรม และประเภทงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

ยุทธศาสตรที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากร การเงินและงบประมาณ และการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 4 แผนงานที่ 9 แผนงานพื้นฐานดานบริหาร
0122066 103327
1. โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน
2. โครงการครุภัณฑและที่ดินสิ่งกอสราง อาคารคณะวิทยาการจัดการ (หลังใหม)
0122067 103328
รวมงบประมาณ

โครงการ
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32,253,500
32,253,500

รวม

-

อุดหนุน

-

รายจายอื่น

4,496,400
32,253,500
36,749,900

รวม

5. สรุปคําขอตั้งงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลการใชจาย
ขอตั้งงบประมาณรายจาย ประมาณการรายจายลวงหนา
งบประมาณ
ป 2562
ป 2563 ป 2564 ป 2565
ป 2561
ยุทธศาสตรที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากร การเงินและงบประมาณ และการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 4 แผนงานที่ 9 แผนงานพื้นฐานดานบริหาร
4,496,400 4,550,000 4,560,000 4,560,000
โครงการ 1 จัดซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อการพัฒนา
การเรียนการสอน
โครงการที่ 2 ครุภัณฑ และที่ดินสิ่งกอสราง
32,253,500 22,000,000 11,000,00 1,000,000
อาคารคณะวิทยาการจัดการ (หลังใหม)
นโยบาย / แผนงาน

แผนงบประมาณรายจาย
ป 2561
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รวมทั้งสิ้น

รวมงบลงทุน

กิจกรรม

รหัสงบประมาณ

หมวดเงิน

32,253,500
32,253,500
31,822,800
430,700
1,483,812 374,700 329,736 329,736 1,034,172 329,736 329,736 329,736 989,208 659,472
1,034,172
989,208
23.00
22.00
32,253,500
33,737,312 374,700 329,736 329,736 1,034,172 329,736 329,736 329,736 989,208 659,472
1,034,172
989,208
3
3

ก.ค.-62

494,604
1,483,812
33.00
32,253,500
32,253,500
100
32,748,104 494,604 494,604
33,737,312
92

รวม

1,483,812 374,700 329,736 329,736 1,034,172 329,736 329,736 329,736 989,208 659,472
1,483,812 374,700 329,736 329,736 1,034,172 329,736 329,736 329,736 989,208 659,472
1,483,812 374,700 329,736 329,736 1,034,172 329,736 329,736 329,736 989,208 659,472
1,483,812 374,700 329,736 329,736 1,034,172 329,736 329,736 329,736 989,208 659,472
32,253,500
-

รวม

แผนการใชจายงบประมาณ
ไตรมาส 3
รวม
เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62

494,604
494,604
494,604
494,604
-

ธ.ค.-61

ไตรมาส 2
ม.ค.-62 ก.พ.-62 มี.ค.-62

6. การจัดทําแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

ไตรมาส 1
โครงการ กิจกรรม
ต.ค.-61
พ.ย.-61
ยุทธศาสตรที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากร การเงินและงบประมาณ และการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 4 แผนงานที่ 9 แผนงานพื้นฐานดานบริหาร
0122066 103327
494,604 494,604
1. โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน
รวม
494,604 494,604
งบดําเนินงาน
494,604 494,604
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
494,604 494,604
คาสาธารณูปโภค
2. โครงการครุภัณฑ และที่ดินสิ่งกอสราง
0122067 103328
32,253,500
อาคารคณะวิทยาการจัดการ (หลังใหม)
รวม
32,253,500
งบลงทุน
32,253,500
ครุภัณฑ
31,822,800
ที่ดินสิ่งกอสราง
430,700
494,604 494,604
รวมงบประจํา

โครงการ
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-

ก.ย.-62

989,208
989,208
989,208
989,208
-

รวม

989,208
989,208
22.00
329,736
989,208
989,208
3

329,736

329,736
329,736
329,736
329,736
-

ไตรมาส 4
ส.ค.-62

32,253,500
32,253,500
31,822,800
430,700
4,496,400
4,496,400
100.00
32,253,500
32,253,500
100
36,749,900
36,749,900
100

4,496,400
4,496,400
4,496,400
4,496,400
32,253,500

รวม
ทั้งสิ้น

กิจกรรม

รหัสงบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ กิจกรรม

แผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รายเดือน)
แผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รายไตรมาส)
เปาหมายการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รายไตรมาส)
คิดเปนรอยละ

1 โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน
2 โครงการครุภัณฑและที่ดินสิ่งกอสราง อาคารคณะวิทยาการจัดการ (หลังใหม)

0122066 103327
0122067 103328
36,749,900

4,496,400
32,253,500
32,748,104

494,604
32,253,500

ต.ค.-61

494,604

494,604
-

พ.ย.-61

494,604
33,737,312
30
92

494,604
-

ธ.ค.-61

374,700

374,700
-

ม.ค.-62

329,736

329,736
329,736
1,034,172
35
3

329,736
329,736

329,736
-

ระยะเวลาดําเนินงาน
ก.พ.-62 มี.ค.-62 เม.ย.-62

7. สรุปเวลาดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตรที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากร การเงิน และงบประมาณ และการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 4 แผนงานที่ 9 แผนงานพื้นฐานดานบริหาร

โครงการ
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329,736

329,736
-

พ.ค.-62

329,736
989,208
25
3

329,736
-

มิ.ย.-62

659,472

659,472
-

ก.ค.-62

329,736

329,736
-

ส.ค.-62

989,208
10
3

-

ก.ย.-62

36,749,900
36,749,900
100
100

นางสุภานีย พุทธพงค
นางสุภานีย พุทธพงค

ผูรับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากร การเงินและงบประมาณ
และการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
แผนงานที่ 9 แผนงานพื้นฐานดานบริหาร
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รายละเอียดโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
รหัสโครงการ : 0122066

รหัสกิจกรรม : 103327

โครงการที่ 1 จัดซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
1. หลักการและเหตุผล :
การจัดซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนภารกิจทางการศึกษา ดานการเรียนการสอน
ภายใตกิจกรรมการดําเนินงานจัดหาวัสดุการศึกษาใหกับนักศึกษาภายในคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจหลัก
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดําเนินงานตามพันธกิจ และสามารถดําเนินภารกิจในการจัดการศึกษาดานตาง ๆ ใหบรรลุเปาหมายตามแผนงานที่กําหนดไว
ในการจัดการศึกษาดานตาง ๆ ใหบรรลุเปาหมายตามแผนงานที่กําหนดไว
2. วัตถุประสงคของโครงการ :
เพื่อจัดหาวัสดุ และอุปกรณ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และดําเนินงานคณะวิทยาการจัดการ
3. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ :
1) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
คณะวิทยาการจัดการ จัดซื้อวัสดุการศึกษาเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ไดไมต่ํากวารอยละ 80 ของนักศึกษาทั้งหมด
2) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประมาณ 5,620 คน
3) ตัวชี้วัดเชิงเวลา :
ปงบประมาณ 2562
4) ตัวชี้วัดเชิงตนทุน :
4,496,000 บาท
4. กลุมเปาหมายโครงการ : นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จํานวน 5,620 คน
5. ความเชื่อมโยง :
ระดับ 1
ยุทธศาสตรชาติ :
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย
เปาหมาย :
เปาหมายที่ 1 คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
ประเด็น :
ประเด็นที่ 3 การปฏิรูปการเรียนรูแบบพลิกโฉม
ประเด็นการดําเนินการที่สําคัญ : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับทุกประเภท
ระดับ 2 (เลือกอยางนอย 1 แผน)
1. แผนปฏิรูปประเทศ
เปาหมาย :
ประเด็นปฏิรูป :
เปาหมายประเด็นปฏิรูป :
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉ.12
เปาหมาย :
เปาหมายที่ 6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจาย อํานาจและมีสวนรวมจากประชาชน
ยุทธศาสตร :
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
เปาหมายของยุทธศาสตร :
เปาหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนา :
แนวทางการพัฒนาที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
3. แผนความมั่นคง
แผนระดับชาติ :
ประเด็น :
เปาหมายของยุทธศาสตร :
กลยุทธ :
34. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
เปาหมาย :
ประเด็น :
ระดับ 3
1. แผนนโยบายรัฐบาล
นโยบายรัฐบาล :
นโยบายรัฐบาลที่ 10 นโยบายการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
2. แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร :
ยุทธศาสตรที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากร การเงินและงบประมาณ และการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
แผนงาน :
แผนงานที่ 9 แผนงานพื้นฐานดานบริหาร
ตัวชี้วัด :
ตัวชี้วัดที่ 8 การบริหารจัดการตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
โครงการหลักของมหาวิทยาลัย : โครงการบริหารจัดการ
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6. สถานที่ดําเนินการ :
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
7. งบประมาณของโครงการ : 4,496,400.00 บาท
โครงการ/กิจกรรม/
งบรายจาย/รายการ

รายละเอียดงบประมาณ ปงบประมาณ 2561 (อัตรา)
จํานวน

รายการ
หนวยนับ

คน

ครั้ง

อัตราที่ตั้ง

รวมเปนเงิน

รวม

4,496,000

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน

0

คาใชสอย

0

คาวัสดุ
- คาวัสดุการศึกษา
คาสาธารณูปโภค

คน

5,620

5,620

1

4,496,000
4,496,000

800

8. แผนการดําเนินงาน / แผนการใชจายงบประมาณ :
ขั้นตอนการดําเนินงาน

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60
1. ประชุม/วางแผนโครงการ



2. ขออนุมัติโครงการ



3. ดําเนินโครงการ



4. สรุปผลการดําเนินงาน



งบรายจาย
รวมงบประมาณทั้งหมด 494,604 494,604 494,604
1. งบบุคลากร
2. งบดําเนินงาน
494,604 494,604 494,604
2.1 คาตอบแทน
2.2 คาใชสอย
2.3 คาวัสดุ
494,604 494,604 494,604
2.4 คาสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
3.1 ครุภัณฑ
4. งบเงินอุดหนุน
5. งบรายจายอื่น
1,483,812
รวมงบประมาณ
9. การวัดและประเมินผล :
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
ดําเนินงานเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กําหนด

ม.ค.-61




374,700
374,700
374,700
-

แผนการดําเนินงาน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ก.พ.-61 มี.ค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61
















แผนการใชจายงบประมาณ
329,736 329,736 329,736 329,736
329,736 329,736 329,736 329,736
329,736 329,736 329,736 329,736
-

1,034,172

-

-

มิ.ย.-61





ก.ค.-61





ไตรมาสที่ 4
ส.ค.-61 ก.ย.-61





329,736 659,472 329,736
329,736 659,472 329,736
329,736 659,472 329,736
989,208

-

-

989,208

รวม

4,496,400
4,496,400
4,496,400

4,496,400

วิธีประเมิน
ประเมินจากแบบสอบถาม

10. ผลที่คาดวาจะไดรับจากการจัดโครงการ :
จัดหาวัสดุ และอุปกรณ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และดําเนินงานคณะวิทยาการจัดการ
11. ผูรับผิดชอบโครงการ :
ดร.อนุมาน จันทวงศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
แบบประเมินโครงการ

รายละเอียดโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
รหัสโครงการ : 0122067

รหัสกิจกรรม : 103328

โครงการที่ 2 ครุภัณฑและที่ดินสิ่งกอสราง อาคารคณะวิทยาการจัดการ (หลังใหม)
1. หลักการและเหตุผล :
ความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ไดแก ความพรอมทางกายภาพ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ เปนตน และความพรอมของอุปกรณ เทคโนโลยี และสิ่งอํานวย
ความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อตอการเรียนรู เชน อุปกรณการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ฐานขอมูลเพื่อการสืบคน แหลงเรียนรู สิ่งอิเล็คทรอนิกส เปนตน
สิ่งสนับสนุนเหลานี้ตองมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพรอมใชงาน ทันสมัยโดยพิจารณาการดําเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย
2. วัตถุประสงคของโครงการ :
จัดซื้อครุภัณฑ และที่ดินสิ่งกอสราง อาคารคณะวิทยาการจัดการ (หลังใหม)
3. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ :
1) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
2) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
3) ตัวชี้วัดเชิงเวลา :
4) ตัวชี้วัดเชิงตนทุน :

หลักสูตรสามารถดําเนินการดานการบริหารจัดการดานหลักสูตร การจัดการสื่อการเรียนรู ไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมต่ํากวารอยละ 80
จัดซื้อครุภัณฑ จํานวน 9 รายการ และปรับปรุง 2 รายการ
ปงบประมาณ 2562
32,253,500 บาท

4. กลุมเปาหมายโครงการ : อาคารคณะวิทยาการจัดการ (หลังใหม)
5. ความเชื่อมโยง :
ระดับ 1
ยุทธศาสตรชาติ :
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย
เปาหมาย :
เปาหมายที่ 1 คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
ประเด็น :
ประเด็นที่ 3 การปฏิรูปการเรียนรูแบบพลิกโฉม
ประเด็นการดําเนินการที่สําคัญ : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับทุกประเภท
ระดับ 2 (เลือกอยางนอย 1 แผน)
1. แผนปฏิรูปประเทศ
เปาหมาย :
ประเด็นปฏิรูป :
เปาหมายประเด็นปฏิรูป :
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉ.12
เปาหมาย :
เปาหมายที่ 6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจาย อํานาจและมีสวนรวมจากประชาชน
ยุทธศาสตร :
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
เปาหมายของยุทธศาสตร :
เปาหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนา :
แนวทางการพัฒนาที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
3. แผนความมั่นคง
แผนระดับชาติ :
ประเด็น :
เปาหมายของยุทธศาสตร :
กลยุทธ :
34. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
เปาหมาย :
ประเด็น :
ระดับ 3
1. แผนนโยบายรัฐบาล
นโยบายรัฐบาล :
นโยบายรัฐบาลที่ 10 นโยบายการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
2. แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร :
ยุทธศาสตรที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากร การเงินและงบประมาณ และการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
แผนงาน :
แผนงานที่ 9 แผนงานพื้นฐานดานบริหาร
ตัวชี้วัด :
ตัวชี้วัดที่ 8 การบริหารจัดการตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
โครงการหลักของมหาวิทยาลัย : โครงการบริหารจัดการ
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6. สถานที่ดําเนินการ :
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
7. งบประมาณของโครงการ : 32,253,500 บาท
โครงการ/กิจกรรม/
งบรายจาย/รายการ
รวม
งบดําเนินงาน
ครุภัณฑ
1. ครุภัณฑประกอบอาคารวิทยาการจัดการ 1 หลัง
1.1 โตะและเกาอี้สําหรับหองเรียน
1.2 โตะและเกาอี้สําหรับผูสอน
1.3 ครุภัณฑสํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
2. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจตเตอรหองเรียน พรอมจอ
ขนาด 120 นิ้ว ระบบไฟฟาสําหรับหองเรียนอาคาร
วิทยาการจัดการ
3. ครุภัณฑสําหรับหองเรียนอาคารวิทยาการจัดการ
3.1 คอมพิวเตอรสําหรับอาจารยผูสอน
3.2 เครื่องดิจิตอลวิชวลไลเซอร
3.3 เครื่องสลับสัญญาณ
4. จุดรับสัญญาณ Access Point ภายใน
คณะวิทยาการจัดการ

รายละเอียดงบประมาณ ปงบประมาณ 2561 (อัตรา)
จํานวน

รายการ
หนวยนับ

คน

ครั้ง

อัตราที่ตั้ง

รวมเปนเงิน
32,253,500

1
30
30
1
30

รายการ
หอง
หอง
ระบบ
หอง

6,060,000
4,350,000
210,000
1,500,000
1,950,000

31,822,800
6,060,000
4,350,000
210,000
1,500,000
1,950,000

1
30
30
30
1

รายการ
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
รายการ

1,935,000
900,000
750,000
285,000
2,988,000

1,935,000
900,000
750,000
285,000
2,988,000

หอง

4,706,000

4,706,000

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

3,500,000
28,000
120,000
920,000

3,500,000
28,000
120,000
920,000

ชุด
ชุด
หอง
หอง
หอง
หอง
หอง
หอง
หอง
หอง

100,000
38,000
4,546,700
3,217,400
4,005,500
2,414,200
1,583,000
196,000
175,200
460,000
430,700
286,400
144,300

100,000
38,000
4,546,700
3,217,400
4,005,500
2,414,200
1,583,000
196,000
175,200
460,000
430,700
286,400
144,300

4
5. ครุภัณฑหองเรียนรวม
จํานวน 100 ที่นั่ง จํานวน 2 หอง
จํานวน 150 ที่นั่ง จํานวน 2 หอง
500
5.1 เกาอี้สําหรับหองประชุมพรอมแผนเล็คเซอร
4
5.2 โตะและเกาอี้สําหรับอาจารย
4
5.3 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับอาจารย
4
5.4 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจตเตอรพรอมจอ 200 นิ้ว
และเครื่องขยายเสียงพรอมติดตั้ง
4
5.5 เครื่องดิจิตอลวิชวลไลเซอร
4
5.6 เครื่องสลับสัญญาณ
6. ครุภัณฑหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ 1
1
7. ครุภัณฑหองปฏิบัติการผลิตสื่อดิจิตัลและภาพนิ่ง
1
8. ครุภัณฑหองตัดตอรายการวิทยุโทรทัศน
1
9. ครุภัณฑหองเรียนอาคารคณะวิทยาการจัดการ
1
9.1 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 50 ที่นั่ง
1
9.2 ครุภัณฑหองสภาวิชาชีพการบัญชี
1
9.3 ครุภัณฑหองฝกประสบการณธุรกิจจําลอง
9.4 ครุภัณฑประกอบหองประชุมอาคารวิทยาการจัดการ 1
ที่ดินสิ่งกอสราง
1. งานปรับปรุงหองบันทึกเสียงและหองควบคุมหองบันทึกเสียง1
1
2. งานปรับปรุงหองปฏิบัติการออกอากาศวิทยุ

รายการ
รายการ
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8. แผนการดําเนินงาน / แผนการใชจายงบประมาณ :
ขั้นตอนการดําเนินงาน

แผนการดําเนินงาน
รวม
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61












แผนการใชจายงบประมาณ
32,253,500
32,253,500
31,822,800
430,700
32,253,500
32,253,500

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60













1. ประชุม/วางแผนโครงการ
2. ขออนุมัติโครงการ
3. ดําเนินโครงการ
4. สรุปผลการดําเนินงาน
งบรายจาย
รวมงบประมาณทั้งหมด 32,253,500
1. งบบุคลากร
2. งบดําเนินงาน
2.1 คาตอบแทน
2.2 คาใชสอย
2.3 คาวัสดุ
2.4 คาสาธารณูปโภค
32,253,500
3. งบลงทุน
31,822,800
3.1 ครุภัณฑ
430,700
3.2 ที่ดินสิ่งกอสราง
4. งบเงินอุดหนุน
5. งบรายจายอื่น
รวมงบประมาณ

9. การวัดและประเมินผล :
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
ดําเนินงานเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กําหนด

-

วิธีประเมิน
ตรวจรับครุภัณฑ

เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
ตรวจรับครุภัณฑ

10. ผลที่คาดวาจะไดรับจากการจัดโครงการ :
คณะวิทยาการจัดการ สามารถดําเนินงานในภารกิจดานการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการสํานักงาน สาขาวิชาไดอยางคลองตัว และมีประสิทธิภาพ
11. ผูรับผิดชอบโครงการ :
ดร.อนุมาน จันทวงศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
นางปยตา สุนทรปยะพันธ ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
นางสาวกัณฐาภรณ ชัยกิตติกุล ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
นายมณกันต สมเกื้อ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
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รายการ

4
5

3

ครุภัณฑสําหรับหองเรียนอาคารวิทยาการจัดการ
3.1 คอมพิวเตอรสําหรับอาจารยผูสอน
3.2 เครื่องดิจิตอลวิชวลไลเซอร
3.3 เครื่องสลับสัญญาณ
จุดรับสัญญาณ Access Point ภายในอาคาร
ครุภัณฑหองเรียนรวม จํานวน 2 หอง
5.1 เกาอี้สําหรับหองประชุมพรอมแผนเล็คเซอร
5.2 โตะและเกาอี้สําหรับอาจารย
5.3 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับอาจารย
5.4 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอรพรอมจอ 200 นิ้ว
5.5 เครื่องดิจิตอลวิชวลไลเซอร
5.6 เครื่องสลับสัญญาณ

รายการครุภัณฑ
1 ครุภัณฑประกอบอาคารวิทยาการจัดการ
1.1 โตะและเกาอี้สําหรับหองเรียน 45 ที่นั่ง
1.2 โตะและเกาอี้สําหรับผูสอน 30 หอง
1.3 ครุภัณฑสํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
2 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจตเตอรหองเรียน พรอมจอขนาด 120
นิ้ว ระบบไฟฟาและเครื่องขยายเสียงพรอมติดตั้ง
ประกอบอาคาร วจก.

ลําดับ

1
30
30
30
1
4
500
4
4
4
4
4

1
1500
30
1
30

รายการ
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
รายการ
หอง
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

รายการ
ตัว
หอง
ระบบ
หอง

หนวย จํานวนหนวย ราคาตอหนวย

7. รายละเอียดคําของบประมาณหมวดครุภัณฑ ที่ดินสิ่งกอสราง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

18
1,935,000
900,000
750,000
285,000
2,988,000
4,706,000
3,500,000
28,000
120,000
920,000
100,000
38,000

6,060,000
4,350,000
210,000
1,500,000
1,950,000

รวมเงิน

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P

คําชี้แจง
ใหม เพิ่มเติม ทดแทน

เหตุผลความจําเปน

รายการ

ครุภัณฑหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ
ครุภัณฑหองปฏิบัติการผลิตสื่อดิจิตัลและภาพนิ่ง
ครุภัณฑหองตัดตอรายการวิทยุโทรทัศน
ครุภัณฑหองเรียนอาคารคณะวิทยาการจัดการ
9.1 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ขนาด 50 ที่นั่ง
9.2 ครุภัณฑหองสภาวิชาชีพการบัญชี
9.3 ครุภัณฑหองฝกประสบการณธุรกิจจําลอง
9.4 คอมพิวเตอร โตะ เกาอี้
รายการที่ดินสิ่งกอสราง
1 งานปรับปรุงหองบันทึกเสียงและหองควบคุมหองบันทึกเสียง
2 งานปรับปรุงหองปฏิบัติการออกอากาศวิทยุ

6
7
8
9

ลําดับ

19

หอง
หอง
หอง
หอง
หอง
หอง
หอง
ชุด
รายการ
รายการ

1
1
1
1
1
1
1
18
1
1

หนวย จํานวนหนวย ราคาตอหนวย
4,546,700
3,217,400
4,005,500
2,414,200
1,583,000
196,000
175,200
460,000
430,700
286,400
144,300
32,253,500

รวมเงิน

คําชี้แจง
ใหม เพิ่มเติม ทดแทน
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
เหตุผลความจําเปน

