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แผนงบประมาณ  : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

รหัส  :  04-003    งบประมาณที่ใชในการดําเนินโครงการทั้งสิ้น   600,000 
 

ดําเนินการในไตรมาส (/) ลําดับที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด/เปาหมาย 

(ของแตละกิจกรรม) 

หมวดรายจาย 

(ระบุรายละเอียดรายการ) 

งบประมาณ 

1 2 3 4 

1 การสรางระบบสนับสนุนการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

     /   

 1.1 กิจกรรมการจัดหาครุภัณฑเพื่อการ 

สนับสนุนการบริหารงานดานประกัน

คุณภาพ 

  งบรายจายอื่น 13,000     

  1.สําหรับการจัดซื้อครุภัณฑใชบริหาร

สํานักงาน 

1. มีครุภัณฑสํานักงาน 

 

1. ตูเอกสารจํานวน  2 ตู 

2. โตะ  จํานวน  1  ตัว 

8,000 

5,000 

    

 1.2 กิจกรรมบริหารสํานักพัฒนาคุณภาพ 

และระบบบริหาร 

  งบรายจายอื่น 200,000 / / / / 

  1. สําหรับการบริหารจัดการการ

ดําเนินงานของสํานักพัฒนาคุณภาพและ

ระบบบริหาร 

2. สําหรับการจัดซื้อวัสดุใชบริหารงาน 

สํานักงาน 

1. มีระบบฐานขอมลูสารสนเทศเพื่อการ

ตัดสินใจในการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 

2. มีระเบียบและแนวปฏิบัติในการใช

ทรัพยากรของหนวยงาน 

3. มีวัสดุอุปกรณสํานักงาน 

1. คาใชสอย 

   1.1  คาใชจายในการทําเอกสาร 

    1.2  คาซอมแซมครุภัณฑ 

   1.3 คาจางเหมาบริการอื่นๆ 

2.  คาวัสดุสํานักงาน 

     2.1  วัสดุสํานักงาน 

100,000 

 

 

 

100,000 
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ดําเนินการในไตรมาส 

(/) 

ลําดับ

ที่ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด/เปาหมาย 

(ของแตละกิจกรรม) 

หมวดรายจาย 

(ระบรุายละเอียดรายการ) 

งบประมาณ 

1 2 3 4 

 1.3 โครงการพัฒนาฐานขอมูลการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบนั   

  งบรายจายอื่น 20,000 / / / / 

  1. เพือ่เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการ

ประกัน    คุณภาพการศกึษาภายใน

สถาบัน 

2. เพือ่ใหระบบจัดเก็บเอกสาร 

หลักฐานขอมูลการประกันคุณภาพ 

ของหนวยงานและสถาบนัมี 

ประสิทธิภาพมีความเชื่อมโยงกัน 

และสะดวกสําหรับผูบริหาร 

ใชสําหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับ 

บริหาร 

จัดการ 

1. มีระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับการ

ประกันคุณภาพภายในหนวยงานที่

เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 

 1.คาใชสอย 

   1.1  คาอาหารกลางวัน อาหารวาง

สําหรับผูเขารวมประชุม อบรม 

สัมมนา 

   1.2  คาจางเหมาทําเอกสาร 

   1.3  คาจางเหมาบริการอืน่ๆ 

2.คาวัสด ุ

   2.1 คาจัดทําเอกสารที่ใชในการ 

         ประชุมอบรม สัมมนา 

  2.2 วัสดอุื่นๆ 

10,000 

 

 

 

 

 

10,000 
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รหัส  :  04-003     

ดําเนินการในไตรมาส (/) ลําดับที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด/เปาหมาย 

(ของแตละกิจกรรม) 

หมวดรายจาย 

(ระบุรายละเอียดรายการ) 

งบประมาณ 

1 2 3 4 

2 การสรางความรูความเขาใจดานประกนั 

คุณภาพการศึกษา 

        

 2.1โครงการอบรมการจัดทํารายงานการ

ประเมินตนเองดวยอิเล็กทรอนิกส               

CHE QA Online 

  งบรายจายอื่น 20,000  /   

    

 

  

1. เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูความ 

เขาใจและสามารถสงขอมูลรายงานการ

ประเมินตนเองผานระบบ                          

CHE QA ONLINE ได 

2. เพื่อใหผูรับการอบรมดําเนินงานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของ 

มหาวิทยาลัยและหนวยงานเปนไปอยาง 

มีประสิทธิภาพ 

1. จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอยกวา  

รอยละ 80 

2. รอยละผูที่เขารวมโครงการที่มีความรู 

ความเขาใจไมนอยกวา รอยละ 80 

3. รอยละความพึงพอใจของผูที่เขารวม

โครงการไมนอยกวารอยละ 80 

3. ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจ

การจัดทํารายงานการประเมินตนเองและ

นําไปใชในการ สงขอมูลรายงานการ

ประเมินตนเองผานระบบ CHE  QA 

ONLINE   ของหนวยงาน  

1.คาตอบแทน 

   1.1 คาตอบแทนสําหรับวิทยากร 

2.คาใชสอย 

   2.1 คาเดินทาง คาที่พัก คาพาหนะ 

         สําหรับวิทยากร 

   2.2  คาอาหารกลางวัน อาหารวาง  

          สําหรับผูเขารวมประชุม 

   2.3  คาจางเหมาทําเอกสาร 

   2.4  คาจางเหมาบริการอื่นๆ 

3.คาวัสดุ 

   3.1 คาจัดทําเอกสารที่ใชในการ 

         ประชุมอบรม สัมมนา 

   3.2 วัสดุอื่นๆ 

5,000 

 

12,000 

 

 

 

 

 

 

3,000 
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หมวดรายจาย 

(ระบุรายละเอียดรายการ) 

งบประมาณ 

1 2 3 4 

 2.2   กิจกรรมการบรรยายใหความรูเกี่ยวกับ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในแก 

นักศึกษาชั้นปที่  1 

  งบรายจายอื่น      - -   /  

  

 

 

1. เพื่อใหนิสิตนักศึกษาชั้นปที่ 1 ทุกคนมี 

ความรูความเขาใจดานการประกัน 

คุณภาพการศึกษา 

2. เพื่อสรางเครือขายการประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งภายในและ 

ภายนอก 

1. จํานวนนักศึกษาที่เขารวม โครงการไม 

นอยกวารอยละ 80 

2.รอยละนักศึกษาที่เขารวมโครงการที่มี

ความรูความเขาใจไมนอยกวารอยละ 80 

3.รอยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขา

รวมโครงการไมนอยกวารอยละ 80 

4.นิสิตนักศึกษานําความรูเกี่ยวกับการ 

ประกันคุณภาพไปปรับใชในการเรียน  

การดําเนินกิจกรรม/โครงการไดอยางมี 

ประสิทธิภาพ 

5.นิสิตนักศึกษามีเครือขายระหวางภายใน

สถาบัน และระหวางกลุมสถาบัน 

 -     
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หมวดรายจาย 

(ระบุรายละเอียดรายการ) 

งบประมาณ 

1 2 3 4 

 2.3 โครงการสรางเครือขายงานดานการ 

ประกันคุณภาพ 

  งบรายจายอื่น 100,000   /  

  

 

    

1.เพื่อพัฒนาระบบในการบริหารจัดการ 

ระบบการประกันคุณภาพ /ระบบรายงาน

และประเมินผลการปฏิบัติราชการ/ระบบ

ฐานขอมูลและสารสนเทศ /ระบบการ

ติดตามและประเมินผลโครงการ  

 2.เพื่อนําองคความรูงานมาวิเคราะห 

เปรียบเทียบ และพัฒนาปรับปรุงระบบ

ตางๆใหมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน

เพิ่มขึ้น 

 

1. จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอยกวา 

รอยละ 80 

2. รอยละผูที่เขารวมโครงการที่มีความรู 

ความเขาใจไมนอยกวารอยละ 80 

3. รอยละความพึงพอใจของผูที่เขารวม

โครงการไมนอยกวารอยละ 80 

4. คณะ สํานัก สถาบัน และมหาวิทยาลัยมี

แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน 

5.คณะ สํานัก สถาบัน และมหาวิทยาลัยมี 

เครือขายการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายนอกสถาบัน 

 

 

1.คาใชสอย 

   1.1 คาเดินทาง คาที่พัก คาพาหนะ 

          คาเบี้ยเลี้ยง    

    1.2  คาจางเหมาบริการอื่นๆ 

2.คาวัสดุ 

   2.1 คาจัดทําเอกสารที่ใชในการ 

         ประชุมอบรม สัมมนา 

   2.2 วัสดุอื่นๆ 

90,000 

 

 

 

10,000 
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ดําเนินการในไตรมาส (/) ลําดับที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด/เปาหมาย 
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การสรางเกณฑมาตรฐานดานการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

  งบรายจายอื่น 10,000 /    3 

3.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการ 

จัดทําแผนการดําเนินงานและกําหนดปรัชญา 

วิสัยทัศน  พันธกิจ วัตถุประสงคและเปาหมาย 

 

 

 

1. เพื่อทบทวนแผนการดําเนินงาน ปรัชญา

วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค   และ

เปาหมาย 

2. เพื่อใชเปนกรอบในการกําหนดแนว 

ทางการดําเนินงานของหนวยงานใหบรรลุ

ตามเปาหมาย 

1. หนวยงานแผนการปฏิบัติงานการ

ดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมาย 

 

 

1.คาใชสอย 

   1.1  คาอาหารกลางวนั อาหารวาง  

          สําหรับผูเขารวมประชุม อบรม 

           สัมมนา 

   1.2  คาจางเหมาทําเอกสาร 

   1.3  คาจางเหมาบริการอื่นๆ 

2.คาวัสดุ 

   2.1 คาจัดทําเอกสารที่ใชในการ 

         ประชุมอบรม สัมมนา 

   2.2 วัสดุอื่นๆ 

6,000 

 

 

 

 

 

4,000 
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แผนงบประมาณ  : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

รหัส  :  04-003     

ดําเนินการในไตรมาส (/) ลําดับที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด/เปาหมาย 

(ของแตละกิจกรรม) 

หมวดรายจาย 

(ระบุรายละเอียดรายการ) 

งบประมาณ 

1 2 3 4 

3.2  โครงการทบทวนระบบและกลไก 

การประกันคุณภาพการศึกษาประจําป 

การศึกษา  2552 

  งบรายจายอื่น 20,000 /     

 

 

1.  เพื่อใหผูเขารวมประชุมมีความเขาใจใน 

การทบทวนระบบและกลไกการประกัน 

คุณภาพตามตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ 

ราชการ 

 2.  เพื่อใหผูเขารวมประชุมมีความเขาใจใน 

การทบทวนระบบและกลไกการประกัน 

คุณภาพการศึกษาภายในและดําเนินงานไป 

ในทิศทางเดียวกัน  

3. เพื่อใหทุกหนวยงานไดมีการทบทวน

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง การ

ดําเนินงานในปตอไป 

     

 

1. จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอย

กวารอยละ 80 

2. รอยละผูที่เขารวมโครงการที่มี

ความรูความเขาใจไมนอยกวารอยละ 

80 

3. รอยละความพึงพอใจของผูที่เขารวม

โครงการไมนอยกวา รอยละ 80 

4. มีระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพของ หนวยงาน 

5. มีคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา 

6. มีแผนการปฏิบัติงานการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

1.คาใชสอย 

   1.1  คาอาหารกลางวัน อาหารวาง  

          สําหรับผูเขารวมประชุม อบรม 

           สัมมนา 

   1.2  คาจางเหมาทําเอกสาร 

   1.3  คาจางเหมาบริการอื่นๆ 

2.คาวัสดุ 

   2.1 คาจัดทําเอกสารที่ใชในการ 

         ประชุมอบรม สัมมนา 

   2.2 วัสดุอื่นๆ 

13,000 

 

 

 

 

 

7,000 

    

 

 



แผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554  

สํานักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

สํานักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร   30  มิถุนายน  2553 หนา 8 
 

 

แผนงบประมาณ  : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

รหัส  :  04-003     

ดําเนินการในไตรมาส (/) ลําดับที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด/เปาหมาย 

(ของแตละกิจกรรม) 

หมวดรายจาย 

(ระบุรายละเอียดรายการ) 

งบประมาณ 

1 2 3 4 

3.3  โครงการประชุมประเมินผลลัพธประกัน 

คุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา 2552 

  งบรายจายอื่น 10,000 /     

    

 

  

1.  เพื่อใหผูเขารวมประชุมมีความเขาใจ 

แนวทางการประเมินผลลัพธการประกัน 

คุณภาพการศึกษาภายใน 

 2.  เพื่อใหผูเขารวมประชุมนํากระบวนการ 

ประเมินผลลัพธไปขับเคลื่อนการ 

ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

ตามภารกิจหลักใหวัตถุประสงคและ 

เปาหมาย 

 

1. จํานวนผูเขารวมโครงการไม

นอยกวารอยละ 80 

2. รอยละผูที่เขารวมโครงการที่

มีความรูความเขาใจไมนอยกวา

รอยละ 80 

3. รอยละความพึงพอใจของผูที่

เขารวมโครงการไมนอยกวา 

รอยละ 80 

6. มีแผนการปฏิบัติงานการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

1.คาใชสอย 

   1.1  คาอาหารกลางวัน อาหารวาง  

          สําหรับผูเขารวมประชุม อบรม 

           สัมมนา 

   1.2  คาจางเหมาทําเอกสาร 

   1.3  คาจางเหมาบริการอื่นๆ 

2.คาวัสดุ 

   2.1 คาจัดทําเอกสารที่ใชในการ 

         ประชุมอบรม สัมมนา 

   2.2 วัสดุอื่นๆ 

6,000 

 

 

 

 

 

4,000 

    

 

 

 



แผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554  

สํานักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

สํานักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร   30  มิถุนายน  2553 หนา 9 
 

 

แผนงบประมาณ  : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

รหัส  :  04-003     

ดําเนินการในไตรมาส (/) ลําดับที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด/เปาหมาย 

(ของแตละกิจกรรม) 

หมวดรายจาย 

(ระบุรายละเอียดรายการ) 

งบประมาณ 

1 2 3 4 

3.4  โครงการสัมมาเชิงปฏิบัติการ เรื่องผลการ 

ประเมินคุณภาพการศึกษาสูแผนพัฒนาคุณภาพ 

สถาบัน 

  งบรายจายอื่น 26,000 /     

    

 

1.  เพื่อใหผูเขารวมประชุมมีความเขาใจ 

แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษา 

 2.  เพื่อนําขอเสนอแนะจากผลการประเมิน 

คุณภาพการศึกษาภายในมาจัดทํา 

แผนพัฒนาคุณภาพในการกําหนดทิศทาง 

และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ของมหาวิทยาลัย 

 

1. จํานวนผูเขารวมโครงการไม

นอยกวารอยละ 80 

2. รอยละผูที่เขารวมโครงการที่

มีความรูความเขาใจไมนอยกวา

รอยละ 80 

3. รอยละความพึงพอใจของผูที่

เขารวมโครงการไมนอยกวา 

รอยละ 80 

6. มแีผนพัฒนาคุณภาพของ

มหาวิทยาลัยและของหนวยงาน 

1.คาตอบแทน 

   1.1  คาตอบแทนวิทยากร 

2.คาใชสอย 

    2.1  คาที่พัก คาเดินทาง คาพาหนะ 

          สําหรับวิทยากร 

   2.2  คาอาหารกลางวัน อาหารวาง  

          สําหรับผูเขารวมประชุม อบรม 

           สัมมนา 

   2.3  คาจางเหมาทําเอกสาร 

   2.4  คาจางเหมาบริการอื่นๆ 

3.คาวัสดุ 

   3.1 คาจัดทําเอกสารที่ใชในการ 

         ประชุมอบรม สัมมนา 

   3.2 วสัดุอื่นๆ 

8,000 

 

13,000 

 

 

 

 

 

 

 

5,000 

    

 



แผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554  

สํานักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

สํานักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร   30  มิถุนายน  2553 หนา 10 
 

 

แผนงบประมาณ  : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

รหัส  : 04-003 
 

ดําเนินการในไตรมาส (/) ลําดับที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด/เปาหมาย 

(ของแตละกิจกรรม) 

หมวดรายจาย 

(ระบุรายละเอียดรายการ) 

งบประมาณ 

1 2 3 4 

3.5 โครงการกําหนด อัตลักษณและพัฒนา             

ตัวบงชี้เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในของคณะ/สํานัก/สถาบัน/มหาวิทยาลัย 

  งบรายจายอื่น 20,000 /     

   

 

1. เพื่อใหบุคลากรที่เขาอบรมมีความรูความ 

   ใจและการกําหนดอัตลักษณของคณะ/ 

    สํานัก/สถาบัน/มหาวิทยาลัย 

2. เพื่อพัฒนาตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน 

   คุณภาพการศึกษาภายในใหสอดคลอง 

   กับภารกิจหลักและอัตลักษณของคณะ/ 

  สํานัก/สถาบัน/มหาวิทยาลัย 

1. จํานวนผูเขารวมโครงการไม

นอยกวารอยละ 80 

2. รอยละผูที่เขารวมโครงการที่

มีความรูความเขาใจไมนอยกวา

รอยละ 80 

3. รอยละความพึงพอใจของผูที่

เขารวมโครงการไมนอยกวา 

รอยละ 80 

4. คณะ/สํานัก/สถาบันและ 

มหาวิทยาลัยมีคูมือการประกัน 

คุณภาพการศึกษาภายใน 

การศึกษาที่มีตัวบงชี้ เกณฑการ 

ประเมินที่เปนอัตลักษณ  

1.คาใชสอย 

  1.2  คาอาหารกลางวัน อาหารวาง  

          สําหรับผูเขารวม ประชุม 

   1.2  คาจางเหมาทําเอกสาร 

   1.3  คาจางเหมาบริการอื่นๆ 

2.คาวัสดุ 

   2.1 คาจัดทําเอกสารที่ใชในการ 

         ประชุมอบรม สัมมนา 

   2.2 วัสดุอื่นๆ 

12,000 

 

 

 

 

8,000 

    

 

 



แผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554  

สํานักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

สํานักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร   30  มิถุนายน  2553 หนา 11 
 

 

แผนงบประมาณ  : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

รหัส  :  04-003     

ดําเนินการในไตรมาส (/) ลําดับที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด/เปาหมาย 

(ของแตละกิจกรรม) 

หมวดรายจาย 

(ระบุรายละเอียดรายการ) 

งบประมาณ 

1 2 3 4 

3.6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียน

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 

2553   

  งบรายจายอื่น 20,000  /    

 

   

1. เพื่อสรางความรูความเขาใจถึงแนวทาง 

เทคนิค กระบวนการเขียนรายงานการ 

ประเมินตนเองไดอยางถูกตองและเปนไป 

ในทิศทางเดียวกัน 

 

1. จํานวนผูเขารวมโครงการไม

นอยกวารอยละ 80 

2. รอยละผูที่เขารวมโครงการที่

มีความรู ความเขาใจไมนอยกวา

รอยละ 80 

3. รอยละความพึงพอใจของผูที่

เขารวมโครงการไมนอยกวา 

รอยละ 80 

4. หนวยงานจัดทํารายงานการ

ประเมินตนเองไดอยางถูกตอง

และเปนไปทิศทางเดียวกัน 

1.คาใชสอย 

  1.2  คาอาหารกลางวัน อาหารวาง  

          สําหรับผูเขารวม ประชุม 

   1.2  คาจางเหมาทําเอกสาร 

   1.3  คาจางเหมาบริการอื่นๆ 

2.คาวัสดุ 

   2.1 คาจัดทําเอกสารที่ใชในการ 

         ประชุมอบรม สัมมนา 

   2.2 วัสดุอื่นๆ 

12,000 

 

 

 

 

8,000 

    

 

 

 

 



แผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554  

สํานักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

สํานักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร   30  มิถุนายน  2553 หนา 12 
 

 

แผนงบประมาณ  : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

รหัส  :  04-003     

ดําเนินการในไตรมาส (/) ลําดับที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด/เปาหมาย 

(ของแตละกิจกรรม) 

หมวดรายจาย 

(ระบุรายละเอียดรายการ) 

งบประมาณ 

1 2 3 4 

4 ติดตามผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา      / 

 4.1โครงการติดตามผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ สํานัก/สถาบัน งบรายจายอื่น 40,000     

  

  

1. เพื่อติดตามการดําเนินงานของทุกหนวยงานให

มีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

2.เพื่อใหหนวยงานจัดทํารายงานการประเมิน

ตนเอง(SAR)ไดอยางถูกตองและเปนไปใน     

ทิศทางเดียวกัน 

3. เพื่อพัฒนางานดานคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อ 

ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและ 

ไดมาตรฐาน  

4. เพื่อเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพ 

การศึกษาภายในและภายนอก 

 

1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการเขียน 

รายงานการประเมินตนเอง  เอกสาร 

หลักฐานอางอิง  เพิม่ขึ้นรอยละ 80 % 

2.  ทุกหนวยงานและมหาวิทยาลัยมีรายงาน 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

มหาวิทยาลัย ปการศึกษา  2553  

3. ทุกหนวยงานและมหาวิทยาลัยไดรับการ 

ตรวจติดตามการดําเนินงานใหมีคุณภาพ 

และไดมาตรฐานอยางนอย 1 ครั้งตอป 

4. หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยและ 

มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาการดําเนินงาน 

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยาง 

ตอเนื่องและพรอมรับการประเมินคุณภาพ 

การศึกษาภายในและภายนอก 

1.คาใชสอย 

   1.1  คาอาหารกลางวัน อาหารวาง 

   1.2  คาจางเหมาทําเอกสาร 

   1.3  คาจางเหมาบริการอื่นๆ 

2.คาวัสดุ 

   2.1 คาจัดทําเอกสารที่ใชในการตรวจ 

         ประเมิน 

  2.2 วัสดุอื่นๆ 

36,000 

 

 

 

60,000 

    

 

 



แผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554  

สํานักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

สํานักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร   30  มิถุนายน  2553 หนา 13 
 

แผนงบประมาณ  : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

รหัส  : 04-003 

ดําเนินการในไตรมาส (/) ลําดับที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด/เปาหมาย 

(ของแตละกิจกรรม) 

หมวดรายจาย 

(ระบุรายละเอียดรายการ) 

งบประมาณ 

1 2 3 4 

 4.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอมรับการประเมินผลคุณภาพการศึกษาภายใน      

งบรายจายอื่น 20,000    /  4.2.1 กิจกรรมเตรียมความ

พรอมรับการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจําปการศึกษา 2553

ระดับ คณะ สํานกั สถาบนั 

1. เพือ่สรางความรูความเขาใจและเตรียม 

ความพรอมในการตรวจติดตามและ 

ประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา 

ภายในใหแกผูบริหารและบุคลากรและ 

สามารถรวบรวมขอมูลตามมาตรฐานและ 

ตัวบงชี้ไดอยางถกูตอง 

2. เพื่อสรางความเขาใจและการกําหนด

ทิศทางในการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในของคณะกรรมการผูตรวจ

ประเมินใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในงานประกัน 

คุณภาพการศึกษา และสามารถรวบรวมขอมูล 

เอกสารหลักฐานอางอิงตามมาตรฐานและ   

ตัวบงชี้ไดอยางถกูตอง  เพิ่มขึ้นรอยละ 80 % 

2. ผูบริหาร และบคุลากรของคณะ สํานัก  

สถาบันมีความพรอมในการรับการประเมิน 

คุณภาพการศึกษาภายใน 

3. คณะ สํานัก สถาบัน ไดรับการตรวจ 

ติดตามการดําเนินงานใหมีคุณภาพและได 

มาตรฐานอยางนอย 1 ครั้งตอป 

4.คณะกรรมการมีแนวทางในการดําเนินการ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

คณะสํานัก สถาบัน เปนไปในทิศทางเดียวกัน 

1.คาใชสอย 

   1.1  คาอาหารกลางวัน อาหารวาง 

   1.2  คาจางเหมาทําเอกสาร 

   1.3  คาจางเหมาบริการอืน่ๆ 

2.คาวัสด ุ

   2.1 คาจัดทําเอกสารที่ใชในการ 

         ประชุม อบรม 

   2.2 วัสดุอืน่ๆ 

8,000 

 

 

 

12,000 

 

    

 

 

 

 

 

 



แผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554  

สํานักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

สํานักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร   30  มิถุนายน  2553 หนา 14 
 

 

แผนงบประมาณ  : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

รหัส  : 04-003 

ดําเนินการในไตรมาส (/) ลําดับที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด/เปาหมาย 

(ของแตละกิจกรรม) 

หมวดรายจาย 

(ระบุรายละเอียดรายการ) 

งบประมาณ 

1 2 3 4 

งบรายจายอื่น 25,000    /  4.2.2 กิจกรรมเตรียมความ

พรอมรับการรับการตรวจ

ประเมินผลคุณภาพการศกึษา

ภายใน ประจําปการศึกษา 

2553  ระดบัมหาวิทยาลัย 

1. เพือ่สรางความรูความเขาใจและเตรียม 

ความพรอมในการตรวจติดตามและ 

ประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา 

ภายในใหแกผูบริหารและบุคลากรและ 

สามารถรวบรวมขอมูลตามมาตรฐานและ 

ตัวบงชี้ไดอยางถกูตอง 

2 .  เพื่ อสร างความเข าใจและกําหนด

แนวทางในการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในของคณะกรรมการผูตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

มหาวิทยาลัยใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในงาน 

ประกันคุณภาพการศึกษา และสามารถ 

รวบรวมขอมูลเอกสารหลักฐานอางอิงตาม 

มาตรฐานและ ตัวบงชี้ไดอยางถูกตอง 

เพิ่มขึ้นรอยละ 80 % 

2. ผูบริหาร และบคุลากรทุกหนวยงานของ

มหาวิทยาลัยมีความพรอมรับการประเมิน 

3. มหาวิทยาลัยไดรับการตรวจติดตามการ 

ดําเนินงานใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

อยางนอย 1 ครั้งตอป 

4.คณะกรรมการมีแนวทางในการดําเนินการ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

คณะมหาวิทยาลัย เปนไปในทศิทางเดียวกัน 

1.คาใชสอย 

   1.1  คาอาหารกลางวัน อาหารวาง 

   1.2  คาจางเหมาทําเอกสาร 

   1.3  คาจางเหมาบริการอืน่ๆ 

2.คาวัสด ุ

   2.1 คาจัดทําเอกสารที่ใชในการ 

         ประชุม อบรม 

   2.2 วัสดุอืน่ๆ 

10,000 

 

 

 

15,000 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 



แผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554  

สํานักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

สํานักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร   30  มิถุนายน  2553 หนา 15 
 

แผนงบประมาณ  : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

รหัส  :  04-003     

ดําเนินการในไตรมาส (/) ลําดับที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด/เปาหมาย 

(ของแตละกิจกรรม) 

หมวดรายจาย 

(ระบุรายละเอียดรายการ) 

งบประมาณ 

1 2 3 4 

 4.3โครงการตรวจติดตามและประเมินผลคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ สาํนัก/สถาบัน งบรายจายอื่น 56,000    / 

  

  

1. เพื่อใหผูบริหารและบุคลากรมีความรู 

ความเขาใจในการประกันคุณภาพการศึกษา 

 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

และการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง  

(SAR) 

2. เพื่อตรวจติดตามและประเมินผลการ 

ดําเนินงานตามตัวบงชี้ทุกองคประกอบการ 

ประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงานให 

มีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

3. เพื่อรายงานผลการดําเนินงานของ 

หนวยงานภายใน 

4. เพื่อพัฒนางานดานคุณภาพการศึกษา 

ภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาใหมี 

ประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน  

5. เพื่อเตรียมความพรอมรับการประเมิน 

คุณภาพการศึกษาภายนอก 

 

1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการเขียนรายงาน 

การประเมินตนเอง  เอกสารหลักฐานอางอิง  เพิ่มขึ้น 

รอยละ 80 % 

2. ทุกหนวยงานและมหาวิทยาลัยไดรับการตรวจ 

ติดตามการดําเนินงานใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

อยางนอย 1 ครั้งตอป 

3. ทุกหนวยงานผานการตรวจประเมินคุณภาพ 

การศึกษาภายใน ปการศึกษา 2553 

4.  ทุกหนวยงานและมหาวิทยาลัยมีรายงานผลการ 

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ป 

การศึกษา  2553 

5. หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมี 

การพัฒนาการดําเนินงานประกันคณุภาพการศึกษา 

ภายในอยางตอเนื่องและพรอมรับการประเมิน 

คุณภาพการศึกษาภายนอก 

1.คาใชสอย 

   1.1  คาอาหารกลางวัน อาหารวาง 

   1.2  คาจางเหมาทําเอกสาร 

   1.3  คาจางเหมาบริการอื่นๆ 

2.คาวัสดุ 

   2.1 คาจัดทําเอกสารที่ใชในการตรวจ 

         ประเมิน 

  2.2 วัสดุอื่นๆ 

46,000 

 

 

 

10,000 

    

 

 
 



แผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554  

สํานักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

สํานักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร   30  มิถุนายน  2553 หนา 16 
 

 

แผนงบประมาณ  : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร    

รหัส  :  04-001    งบประมาณที่ใชในการดําเนินโครงการทั้งสิ้น   1,000,000 
 

ดําเนินการในไตรมาส (/) ลําดับที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด/เปาหมาย 

(ของแตละกิจกรรม) 

หมวดรายจาย 

(ระบุรายละเอียดรายการ) 

งบประมาณ 

1 2 3 4 

1 การสรางระบบสนับสนุนการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

        

 1.1 กิจกรรมบริหารสํานักพัฒนาคุณภาพ 

และระบบบริหาร 

  งบรายจายอื่น 200,000 / / / / 

  1. สําหรับการบริหารจัดการการ

ดําเนินงานของสํานักพัฒนาคุณภาพและ

ระบบบริหาร 

2. สําหรับการจัดซื้อวัสดุใชบริหารงาน 

สํานักงาน 

1. มีระบบฐานขอมลูสารสนเทศเพื่อการ

ตัดสินใจในการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 

2. มีระเบียบและแนวปฏิบัติในการใช

ทรัพยากรของหนวยงาน 

3. มีวัสดุอุปกรณสํานักงาน 

1. คาสาธารณูปโภค 

2. คาใชสอย 

    2.1  คาใชจายในการทําเอกสาร 

    2.2  คาซอมแซมครุภัณฑ 

    2.3 คาจางเหมาบริการอื่นๆ 

2.  คาวัสดุสํานักงาน 

     2.1  วัสดุสํานักงาน 

15,000 

 

35,000 

50,000 

40,000 

60,000 

 

 

    

   

 

 

 

 

 

 



แผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554  

สํานักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

สํานักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร   30  มิถุนายน  2553 หนา 17 
 

 

แผนงบประมาณ  : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร    

รหัส  :  04-001    งบประมาณที่ใชในการดําเนินโครงการทั้งสิ้น   1,000,000 
 

ดําเนินการในไตรมาส (/) ลําดับที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด/เปาหมาย 

(ของแตละกิจกรรม) 

หมวดรายจาย 

(ระบุรายละเอียดรายการ) 

งบประมาณ 

1 2 3 4 

 1.2 กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร   งบรายจายอื่น 100,000 / / / / 

  1. เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะในการ

บริหารและปฏิบัติงาน 

2. เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีวิธีคิดอยางเปน

ระบบเพื่อการบริหารและการปฏิบัติงาน

ที่มีประสิทธิผล 

 

1 รอยละของบคุลากรที่ไดรับการพัฒนา

ความรูและทักษะรอยละ 80 

2. บุคลกรปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลรอยละ 80  

1.คาใชสอย 

  1.1 คาเดินทาง คาที่พัก   คาพาหนะ 

  คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง 

2.คาวัสดุ 

    

 

90,000 

 

 

10,000 

 

 

    



แผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554  

สํานักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

สํานักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร   30  มิถุนายน  2553 หนา 18 
 

 

 แผนงบประมาณ  : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร 

รหัส  : 04-001  

ดําเนินการในไตรมาส (/) ลําดับที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด/เปาหมาย 

(ของแตละกิจกรรม) 

หมวดรายจาย 

(ระบุรายละเอียดรายการ) 

งบประมาณ 

1 2 3 4 

2 การสรางความรูความเขาใจดานประกนั

คุณภาพการศึกษา 

        

 2.1 โครงการอบรม การสรางความรูความเขาใจตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก ประจําปการศึกษา 2553      

 งบรายจายอื่น       80,000 /    

 

2.1.1 กิจกรรมการสรางความรูความเขาใจ 

องคประกอบ ตัวบงชี้และเกณฑการประกัน 

คุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา  

2553 สําหรับบุคลากร 

 

1. เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีความรู 

ความเขาใจเกี่ยวกับองคประกอบ  

ตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพ 

การศึกษา 

ภายในและภายนอก ปการศึกษา 2553  

2.  เพื่อนําระบบการประกันคุณภาพ 

การศึกษามาวางแผนในการดําเนินการ 

บริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหผลการ 

ดําเนินงานตามพันธกิจหลักของ   

มหาวิทยาลัยบรรลุตามวัตถุประสงค 

และเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรของ 

มหาวิทยาลัย 

1. จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอยกวา  

รอยละ 80 

2. รอยละผูที่เขารวมโครงการที่มีความรู 

ความเขาใจไมนอยกวารอยละ 80 

3. รอยละความพึงพอใจของผูที่เขารวม 

โครงการไมนอยกวารอยละ 80 

4. ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจ 

เกี่ยวกับองคประกอบตัวบงชี้และเกณฑการ 

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

5. มีคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของ 

มหาวิทยาลัยและหนวยงาน 

6.มีรายงานการประเมินตนเองของ 

มหาวิทยาลัยและหนวยงาน 

1.คาตอบแทน 

   1.1 คาตอบแทนสําหรับวิทยากร 

2.คาใชสอย 

   2.1 คาเดินทาง คาที่พัก คาพาหนะ 

สําหรับวิทยากร 

   2.2  คาอาหารกลางวัน อาหารวาง  

          สําหรับผูเขารวม ประชุม 

   2.3  คาจางเหมาทําเอกสาร 

   2.4  คาจางเหมาบริการอื่นๆ 

3.คาวัสดุ 

   3.1 คาจัดทําเอกสารที่ใชในการ 

         ประชุมอบรม สัมมนา 

   3.2 วัสดุอื่นๆ 

10,000 

 

50,000 

 

 

 

 

 

 

20,000 

    



แผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554  

สํานักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

สํานักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร   30  มิถุนายน  2553 หนา 19 
 

 

แผนงบประมาณ  : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร 

รหัส  : 04-001  
 

ดําเนินการในไตรมาส (/) ลําดับที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด/เปาหมาย 

(ของแตละกิจกรรม) 

หมวดรายจาย 

(ระบุรายละเอียดรายการ) 

งบประมาณ 

1 2 3 4 

2.1.2 กิจกรรมเรื่องการสรางความรู 

ความเขาใจ มาตรฐาน ตัวบงชี้ เกณฑ 

การประกันคุณภาพการศึกษา 

ภายนอก รอบสามสําหรับบุคลากร 

งบรายจายอื่น 100,000 /     

 

 

1. เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีความรู 

ความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐาน 

 ตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน 

คุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม 

2.เพื่อเตรียมความพรอมในการรับ

การประเมินคุณภาพจากภายนอก 

รอบสามให กับบุคลากร  และ

ส าม า ร ถ ร วบร วมข อ มู ล ต า ม

มาตรฐานและตัวบง ชี้ไดอย าง

ถูกตอง 

1. จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอยกวา                 

รอยละ 80 

2. รอยละผูที่เขารวมโครงการที่มีความรูความ

เขาใจไมนอยกวารอยละ 80 

3. รอยละความพึงพอใจ  ของผูที่เขารวม

โครงการไมนอยกวารอยละ 80 

3. ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 

มาตรฐาน   ตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน 

คุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม 

5. มีคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรับ 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม 

ของมหาวิทยาลัยและหนวยงาน 

6.มีรายงานการประเมินตนเองเพื่อรับการ 

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบ ของ 

มหาวิทยาลัยและหนวยงาน 

1.คาตอบแทน 

   1.1 คาตอบแทนสําหรับวิทยากร 

2.คาใชสอย 

   2.1 คาเดินทาง คาที่พัก คาพาหนะ 

สําหรับวิทยากร 

   2.2  คาอาหารกลางวัน อาหารวาง  

          สําหรับผูเขารวม ประชุม 

   2.3  คาจางเหมาทําเอกสาร 

   2.4  คาจางเหมาบริการอื่นๆ 

3.คาวัสดุ 

   3.1 คาจัดทําเอกสารที่ใชในการ 

         ประชุมอบรม สัมมนา 

   3.2 วัสดุอื่นๆ 

20,000 

 

50,000 

 

 

 

 

 

 

30,000 

    

 



แผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554  

สํานักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

สํานักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร   30  มิถุนายน  2553 หนา 20 
 

 

แผนงบประมาณ  : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร 

รหัส  : 04-001  

ดําเนินการในไตรมาส (/) ลําดับที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด/เปาหมาย 

(ของแตละกิจกรรม) 

หมวดรายจาย 

(ระบุรายละเอียดรายการ) 

งบประมาณ 

1 2 3 4 

2.1.3 กิจกรรมการสรางการสราง 

ความรูความเขาใจตัวบงชี้และเกณฑ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

และภายนอก ประจําปการศึกษา  

2553 สําหรับผูบริหาร 

งบรายจายอื่น 55,000 /     

 

 

 

1. เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีความรูความ 

เขาใจเกี่ยวกับองคประกอบตัวบงชี้และ 

เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

และภายนอก ปการศึกษา 2553  

2.  เพื่อนําระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

มาวางแผนในการดําเนินการบริหารจัดการ 

มหาวิทยาลัยใหผลการดําเนินงานตามพันธกิจ 

หลักของมหาวิทยาลัยบรรลุตามวัตถุประสงค 

และเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรของ 

มหาวิทยาลัย 

1. จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอยกวา 

รอยละ 80 

2. รอยละผูที่เขารวมโครงการที่มีความรู

ความเขาใจไมนอยกวารอยละ 80 

3. รอยละความพึงพอใจของผูที่เขารวม

โครงการไมนอยกวารอยละ 80 

3.ผูบริหารนําระบบการประกัน 

คุณภาพการศึกษามาในใชในการ 

บริหารจัดการสถานศึกษาใหมี 

คุณภาพทางการศึกษาตาม 

มาตรฐานที่กําหนด  

1.คาตอบแทน 

   1.1 คาตอบแทนสําหรับวิทยากร 

2.คาใชสอย 

   2.1 คาเดินทาง คาที่พัก คาพาหนะ 

สําหรับวิทยากร 

   2.2  คาอาหารกลางวัน อาหารวาง  

          สําหรับผูเขารวม ประชุม 

   2.3  คาจางเหมาทําเอกสาร 

   2.4  คาจางเหมาบริการอื่นๆ 

3.คาวัสดุ 

   3.1 คาจัดทําเอกสารที่ใชในการ 

         ประชุมอบรม สัมมนา 

   3.2 วัสดุอื่นๆ 

10,000 

 

32,000 

 

 

 

 

 

 

13,000 

    

 

 

 

 



แผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554  

สํานักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

สํานักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร   30  มิถุนายน  2553 หนา 21 
 

 

แผนงบประมาณ  : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร 

รหัส  :  04-001     

 

 

 

ดําเนินการในไตรมาส (/) ลําดับที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด/เปาหมาย 

(ของแตละกิจกรรม) 

หมวดรายจาย 

(ระบุรายละเอียดรายการ) 

งบประมาณ 

1 2 3 4 

 2.2 โครงการประชุมการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อการ

บริหาร 

  งบรายจายอื่น 30,000  /   

  

 

1. เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีความรู 

ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการบริหาร 

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

2. เพื่อปองกันและลดมูลเหตุของแตละ 

โอกาสที่หนวยงานและมหาวิทยาลัยจะ 

เกิดความเสียหาย และความผิดพลาดใน 

การดําเนินงาน 

3. เพื่อใหระบบการบริหารงานของ 

หนวยงานและมหาวิทยาลัยมี 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1. จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอยกวา 

รอยละ 80 

2. รอยละผูที่เขารวมโครงการที่มีความรู

ความเขาใจไมนอยกวารอยละ 80 

3. รอยละความพึงพอใจ  ของผูที่เขารวม    

โครงการไมนอยกวารอยละ 80 

4. ผูเขารับการอบรมสามารถนําระบบการ

บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมาใช

ในการบริหารจัดการปฏิบัติงานเพื่อให

บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1.คาตอบแทน 

   1.1 คาตอบแทนสําหรับวิทยากร 

2.คาใชสอย 

   2.1 คาเดินทาง คาที่พัก คาพาหนะ 

2.คาใชสอย 

   2.1  คาอาหารกลางวัน อาหารวาง  

          สําหรับผูเขารวม ประชุม 

   2.2  คาจางเหมาทําเอกสาร 

   2.3  คาจางเหมาบริการอื่นๆ 

3.คาวัสดุ 

   3.1 คาจัดทําเอกสารที่ใชในการ 

         ประชุมอบรม สัมมนา 

   3.2 วัสดุอื่นๆ 

8,000 

 

 

 

12,000 

 

 

 

 

10,000 

 

    

 

 

 



แผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554  

สํานักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

สํานักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร   30  มิถุนายน  2553 หนา 22 
 

 

แผนงบประมาณ  : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร    

รหัส  :  04-001     
 

ดําเนินการในไตรมาส (/) ลําดับที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด/เปาหมาย 

(ของแตละกิจกรรม) 

หมวดรายจาย 

(ระบุรายละเอียดรายการ) 

งบประมาณ 

1 2 3 4 

 2.3   กิจกรรมการบรรยายใหความรูเกี่ยวกับ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในแก 

นักศึกษาชั้นปที่  1 

  งบรายจายอื่น      - -   /  

  

 

 

1. เพื่อใหนิสิตนักศึกษาชั้นปที่ 1 ทุกคนมี 

ความรูความเขาใจดานการประกัน 

คุณภาพการศึกษา 

2. เพื่อสรางเครือขายการประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งภายในและ 

ภายนอก 

1. จํานวนนักศึกษาที่เขารวม โครงการไม 

นอยกวารอยละ 80 

2.รอยละนักศึกษาที่เขารวมโครงการที่มี

ความรูความเขาใจไมนอยกวารอยละ 80 

3.รอยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขา

รวมโครงการไมนอยกวารอยละ 80 

4.นิสิตนักศึกษานําความรูเกี่ยวกับการ 

ประกันคุณภาพไปปรับใชในการเรียน  

การดําเนินกิจกรรม/โครงการไดอยางมี 

ประสิทธิภาพ 

5.นิสิตนักศึกษามีเครือขายระหวางภายใน

สถาบัน และระหวางกลุมสถาบัน 

 -     

 

 

 

 



แผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554  

สํานักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

สํานักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร   30  มิถุนายน  2553 หนา 23 
 

 

แผนงบประมาณ  : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร 

รหัส  : 04-001  
 

ดําเนินการในไตรมาส (/) ลําดับที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด/เปาหมาย 

(ของแตละกิจกรรม) 

หมวดรายจาย 

(ระบุรายละเอียดรายการ) 

งบประมาณ 

1 2 3 4 

3 การสรางเกณฑมาตรฐานดานการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

        

3.1 โครงการกําหนด อัตลักษณและพัฒนา             

ตัวบงชี้เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในของคณะ/สํานัก/สถาบัน/มหาวิทยาลัย 

  งบรายจายอื่น 20,000 /     

   

 

1. เพื่อใหบุคลากรที่เขาอบรมมีความรูความ 

   ใจและการกําหนดอัตลักษณของคณะ/ 

    สํานัก/สถาบัน/มหาวิทยาลัย 

2. เพื่อพัฒนาตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน 

   คุณภาพการศึกษาภายในใหสอดคลอง 

   กับภารกิจหลักและอัตลักษณของคณะ/ 

  สํานัก/สถาบัน/มหาวิทยาลัย 

1. จํานวนผูเขารวมโครงการไม

นอยกวารอยละ 80 

2. รอยละผูที่เขารวมโครงการที่

มีความรูความเขาใจไมนอยกวา

รอยละ 80 

3. รอยละความพึงพอใจของผูที่

เขารวมโครงการไมนอยกวา 

รอยละ 80 

4. คณะ/สํานัก/สถาบันและ 

มหาวิทยาลัยมีคูมือการประกัน 

คุณภาพการศึกษาภายใน 

การศึกษาที่มีตัวบงชี้ เกณฑการ 

ประเมินที่เปนอัตลักษณ  

1.คาใชสอย 

  1.2  คาอาหารกลางวัน อาหารวาง  

          สําหรับผูเขารวม ประชุม 

   1.2  คาจางเหมาทําเอกสาร 

   1.3  คาจางเหมาบริการอื่นๆ 

2.คาวัสดุ 

   2.1 คาจัดทําเอกสารที่ใชในการ 

         ประชุมอบรม สัมมนา 

   2.2 วัสดุอื่นๆ 

12,000 

 

 

 

 

8,000 

    



แผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554  

สํานักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

สํานักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร   30  มิถุนายน  2553 หนา 24 
 

 

แผนงบประมาณ  : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร 

รหัส  :  04-001   

ดําเนินการในไตรมาส (/) ลําดับที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด/เปาหมาย 

(ของแตละกิจกรรม) 

หมวดรายจาย 

(ระบุรายละเอียดรายการ) 

งบประมาณ 

1 2 3 4 

3.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียน

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 

2553   

  งบรายจายอื่น 20,000  /    

 

   

1. เพื่อสรางความรูความเขาใจถึงแนวทาง 

เทคนิค กระบวนการเขียนรายงานการ 

ประเมินตนเองไดอยางถูกตองและเปนไป 

ในทิศทางเดียวกัน 

 

1. จํานวนผูเขารวมโครงการไม

นอยกวารอยละ 80 

2. รอยละผูที่เขารวมโครงการที่

มีความรู ความเขาใจไมนอยกวา

รอยละ 80 

3. รอยละความพึงพอใจของผูที่

เขารวมโครงการไมนอยกวา 

รอยละ 80 

4. หนวยงานจัดทํารายงานการ

ประเมินตนเองไดอยางถูกตอง

และเปนไปทิศทางเดียวกัน 

1.คาใชสอย 

  1.2  คาอาหารกลางวัน อาหารวาง  

          สําหรับผูเขารวม ประชุม 

   1.2  คาจางเหมาทําเอกสาร 

   1.3  คาจางเหมาบริการอื่นๆ 

2.คาวัสดุ 

   2.1 คาจัดทําเอกสารที่ใชในการ 

         ประชุมอบรม สัมมนา 

   2.2 วัสดุอื่นๆ 

12,000 

 

 

 

 

8,000 

    

 

 

 

 



แผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554  

สํานักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

สํานักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร   30  มิถุนายน  2553 หนา 25 
 

 

แผนงบประมาณ  : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร 

รหัส  : 04-001   
 

ดําเนินการในไตรมาส (/) ลําดับที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด/เปาหมาย 

(ของแตละกิจกรรม) 

หมวดรายจาย 

(ระบุรายละเอียดรายการ) 

งบประมาณ 

1 2 3 4 

3.3 โครงการประชุมเสวนาประกันคุณภาพ

การศึกษามหาวิทยาลัยภาครัฐและมหาวิทยาลัย

เอกชน 

  งบรายจายอื่น 120,000  /    

 

 

 

1. เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนประสบการณใน

การนําระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

มาใชในการบริหารการศึกษาของสถาบัน 

2. เพื่อเปนการสรางเครือขายระหวาง

หนวยงานภายในและภายนอก 

1. จํานวนผูเขารวมโครงการไม

นอยกวารอยละ 80 

2. รอยละผูที่เขารวมโครงการที่

มีความรูความเขาใจไมนอยกวา

รอยละ 80 

3. รอยละความพึงพอใจของผูที่

เขารวมโครงการไมนอยกวา 

รอยละ 80 

5.มหาวิทยาลัยมีเครือขายการ

ประกันคุณภาพการศึกษา

ภายนอก 

 

1.คาตอบแทน 

   1.1 คาตอบแทนสําหรับวิทยากร 

2.คาใชสอย 

   2.1 คาเดินทาง คาที่พัก คาพาหนะ 

สําหรับวิทยากร 

   2.2  คาอาหารกลางวัน อาหารวาง  

          สําหรับผูเขารวม ประชุม 

   2.3  คาจางเหมาทําเอกสาร 

   2.4  คาจางเหมาบริการอื่นๆ 

3.คาวัสดุ 

   3.1 คาจัดทําเอกสารที่ใชในการ 

         ประชุมอบรม สัมมนา 

   3.2 วัสดุอื่นๆ 

50,000 

 

50,000 

 

 

 

 

 

 

20,000 

    

 

 

 

 



แผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554  

สํานักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

สํานักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร   30  มิถุนายน  2553 หนา 26 
 

 

แผนงบประมาณ  : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร 

รหัส  : 04-001   
 

ดําเนินการในไตรมาส (/) ลําดับที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด/เปาหมาย 

(ของแตละกิจกรรม) 

หมวดรายจาย 

(ระบุรายละเอียดรายการ) 

งบประมาณ 

1 2 3 4 

3.4  โครงการประกันคุณภาพการศึกษาสูทองถิ่น   งบรายจายอื่น 120,000  /    

 

  

 

1.เพื่อสนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวนรวม

ในการจัดการศึกษาและพัฒนาระบบ

การศึกษา 

2.เพื่อเปนการสรางเครือขายระหวาง

หนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก 

 

1. จํานวนผูเขารวมโครงการไม

นอยกวารอยละ 80 

2. รอยละผูที่เขารวมโครงการที่

มีความรูความเขาใจไมนอยกวา

รอยละ 80 

3. รอยละความพึงพอใจของผูที่

เขารวมโครงการไมนอยกวา 

รอยละ 80 

4. มหาวิทยาลัยมีชมุชนและ

ทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการ

จัดการศึกษาและพัฒนาระบบ

การศึกษา 

5. มหาวิทยาลัยมีเครือขาย

ภายนอก 

1.คาตอบแทน 

   1.1 คาตอบแทนสําหรับวิทยากร 

2.คาใชสอย 

   2.1 คาเดินทาง คาที่พัก คาพาหนะ 

สําหรับวิทยากร 

   2.2  คาอาหารกลางวัน อาหารวาง  

          สําหรับผูเขารวม ประชุม 

   2.3  คาจางเหมาทําเอกสาร 

   2.4  คาจางเหมาบริการอื่นๆ 

3.คาวัสดุ 

   3.1 คาจัดทําเอกสารที่ใชในการ 

         ประชุมอบรม สัมมนา 

   3.2 วัสดุอื่นๆ 

50,000 

 

50,000 

 

 

 

 

 

 

20,000 

    

 

 

 



แผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554  

สํานักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

สํานักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร   30  มิถุนายน  2553 หนา 27 
 

 

แผนงบประมาณ  : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร 

รหัส  :  04-001    
 

ดําเนินการในไตรมาส (/) ลําดับที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด/เปาหมาย 

(ของแตละกิจกรรม) 

หมวดรายจาย 

(ระบุรายละเอียดรายการ) 

งบประมาณ 

1 2 3 4 

3.6 โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี     

(Good Practice)   

  งบรายจายอื่น 30,000    /  

 

 

   

1. เพื่อสรางความรูความเขาใจถึงแนวทาง 

ปฏิบัติที่ดีในการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพแก 

บุคลากรที่เขารวมโครงการ 

2. เพื่อสรางขวัญกําลังใจ และแรงจูงใจ ชมเชย 

หนวยงานที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนินงานและ 

เปนสื่อกลางในการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพแก 

หนวยงานงานอื่น 

3. เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานของ

หนวยงาน 

4. เพื่อเปนการสรางเครือขายในการแลกเปลี่ยน

กระบวนการปฏิบัติที่ดีภายใน หนวยงาน

มหาวิทยาลัย 

5. เพื่อเปนการสรางเครือขายระหวาง หนวยงาน

ภายนอกของมหาวทิยาลัย 

1. จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอย

กวารอยละ 80 

2. รอยละผูที่เขารวมโครงการที่มี

ความรู ความเขาใจไมนอยกวา             

รอยละ 80 

3. รอยละความพึงพอใจของผูที่เขา

รวมโครงการไมนอยกวา รอยละ 80 

4. ทุกหนวยงานมีแนวทางปฏิบัติที่ดี

ในการพัฒนากระบวนการ

ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพและ   

ไดรับการคัดเลือกใหเปนหนวยงานที่

มีแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) 

1.คาตอบแทน 

   1.1 คาตอบแทนสําหรับ วิทยากร 

2.คาใชสอย 

   2.1  คาอาหารกลางวัน  อาหารวาง 

3.คาวัสดุ 

   3.1 คาจัดทําเอกสารที่ใชในการ

ประชุมอบรม สัมมนา 

   3.2 วัสดุอื่นๆ 

15,000 

 

7,000 

 

13,000 

    

 

 

 



แผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554  

สํานักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

สํานักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร   30  มิถุนายน  2553 หนา 28 
 

แผนงบประมาณ  : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร 

รหัส  :  04-001     

ดําเนินการในไตรมาส (/) ลําดับที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด/เปาหมาย 

(ของแตละกิจกรรม) 

หมวดรายจาย 

(ระบุรายละเอียดรายการ) 

งบประมาณ 

1 2 3 4 

4 การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา     / / 

 4.1โครงการติดตามผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ สํานัก/สถาบัน งบรายจายอื่น 30,000     

  

  

1. เพื่อติดตามการดําเนินงานของทุกหนวยงานให

มีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

2.เพื่อใหหนวยงานจัดทํารายงานการประเมิน

ตนเอง(SAR)ไดอยางถูกตองและเปนไปใน     

ทิศทางเดียวกัน 

3. เพื่อพัฒนางานดานคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อ 

ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและ 

ไดมาตรฐาน  

4. เพื่อเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพ 

การศึกษาภายในและภายนอก 

 

1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการเขียน 

รายงานการประเมินตนเอง  เอกสาร 

หลักฐานอางอิง  เพิม่ขึ้นรอยละ 80 % 

2.  ทุกหนวยงานและมหาวิทยาลัยมีรายงาน 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

มหาวิทยาลัย ปการศึกษา  2553  

3. ทุกหนวยงานและมหาวิทยาลัยไดรับการ 

ตรวจติดตามการดําเนินงานใหมีคุณภาพ 

และไดมาตรฐานอยางนอย 1 ครั้งตอป 

4. หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยและ 

มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาการดําเนินงาน 

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยาง 

ตอเนื่องและพรอมรับการประเมินคุณภาพ 

การศึกษาภายในและภายนอก 

1.คาใชสอย 

   1.1  คาอาหารกลางวัน อาหารวาง 

   1.2  คาจางเหมาทําเอกสาร 

   1.3  คาจางเหมาบริการอื่นๆ 

2.คาวัสดุ 

   2.1 คาจัดทําเอกสารที่ใชในการตรวจ 

         ประเมิน 

   2.2 วัสดุอื่นๆ 

20,000 

 

 

 

10,000 

    

 

 

 



แผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554  

สํานักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

สํานักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร   30  มิถุนายน  2553 หนา 29 
 

แผนงบประมาณ  : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร 

รหัส  : 04-001 

ดําเนินการในไตรมาส (/) ลําดับที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด/เปาหมาย 

(ของแตละกิจกรรม) 

หมวดรายจาย 

(ระบุรายละเอียดรายการ) 

งบประมาณ 

1 2 3 4 

 4.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอมรับการประเมินผลคุณภาพการศึกษาภายใน      

งบรายจายอื่น 20,000    /  4.2.1 กิจกรรมเตรียมความ

พรอมรับการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจําปการศึกษา 2553

ระดับ คณะ สํานกั สถาบนั 

1. เพือ่สรางความรูความเขาใจและเตรียม 

ความพรอมในการตรวจติดตามและ 

ประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา 

ภายในใหแกผูบริหารและบุคลากรและ 

สามารถรวบรวมขอมูลตามมาตรฐานและ 

ตัวบงชี้ไดอยางถกูตอง 

2. เพื่อสรางความเขาใจและการกําหนด

ทิศทางในการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในของคณะกรรมการผูตรวจ

ประเมินใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในงานประกัน 

คุณภาพการศึกษา และสามารถรวบรวมขอมูล 

เอกสารหลักฐานอางอิงตามมาตรฐานและ   

ตัวบงชี้ไดอยางถกูตอง  เพิ่มขึ้นรอยละ 80 % 

2. ผูบริหาร และบคุลากรของคณะ สํานัก  

สถาบันมีความพรอมในการรับการประเมิน 

คุณภาพการศึกษาภายใน 

3. คณะ สํานัก สถาบัน ไดรับการตรวจ 

ติดตามการดําเนินงานใหมีคุณภาพและได 

มาตรฐานอยางนอย 1 ครั้งตอป 

4.คณะกรรมการมีแนวทางในการดําเนินการ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

คณะสํานัก สถาบัน เปนไปในทิศทางเดียวกัน 

1.คาใชสอย 

   1.1  คาอาหารกลางวัน อาหารวาง 

   1.2  คาจางเหมาทําเอกสาร 

   1.3  คาจางเหมาบริการอืน่ๆ 

2.คาวัสด ุ

   2.1 คาจัดทําเอกสารที่ใชในการ 

         ประชุม อบรม 

   2.2 วัสดุอืน่ๆ 

8,000 

 

 

 

12,000 

 

    

 

 

 

 

 

 



แผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554  

สํานักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

สํานักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร   30  มิถุนายน  2553 หนา 30 
 

 

แผนงบประมาณ  : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร 

รหัส  : 04-001 

ดําเนินการในไตรมาส (/) ลําดับที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด/เปาหมาย 

(ของแตละกิจกรรม) 

หมวดรายจาย 

(ระบุรายละเอียดรายการ) 

งบประมาณ 

1 2 3 4 

งบรายจายอื่น 25,000    /  4.2.2 กิจกรรมเตรียมความ

พรอมรับการรับการตรวจ

ประเมินผลคุณภาพการศกึษา

ภายใน ประจําปการศึกษา 

2553  ระดบัมหาวิทยาลัย 

1. เพือ่สรางความรูความเขาใจและเตรียม 

ความพรอมในการตรวจติดตามและ 

ประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา 

ภายในใหแกผูบริหารและบุคลากรและ 

สามารถรวบรวมขอมูลตามมาตรฐานและ 

ตัวบงชี้ไดอยางถกูตอง 

2 .  เพื่ อสร างความเข าใจและกําหนด

แนวทางในการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในของคณะกรรมการผูตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

มหาวิทยาลัยใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในงาน 

ประกันคุณภาพการศึกษา และสามารถ 

รวบรวมขอมูลเอกสารหลักฐานอางอิงตาม 

มาตรฐานและ ตัวบงชี้ไดอยางถูกตอง 

เพิ่มขึ้นรอยละ 80 % 

2. ผูบริหาร และบคุลากรทุกหนวยงานของ

มหาวิทยาลัยมีความพรอมรับการประเมิน 

3. มหาวิทยาลัยไดรับการตรวจติดตามการ 

ดําเนินงานใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

อยางนอย 1 ครั้งตอป 

4.คณะกรรมการมีแนวทางในการดําเนินการ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

คณะมหาวิทยาลัย เปนไปในทศิทางเดียวกัน 

1.คาใชสอย 

   1.1  คาอาหารกลางวัน อาหารวาง 

   1.2  คาจางเหมาทําเอกสาร 

   1.3  คาจางเหมาบริการอืน่ๆ 

2.คาวัสด ุ

   2.1 คาจัดทําเอกสารที่ใชในการ 

         ประชุม อบรม 

   2.2 วัสดุอืน่ๆ 

10,000 

 

 

 

15,000 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 



แผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554  

สํานักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

สํานักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร   30  มิถุนายน  2553 หนา 31 
 

 

แผนงบประมาณ  : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร 

รหัส  :  04-001     

ดําเนินการในไตรมาส (/) ลําดับที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด/เปาหมาย 

(ของแตละกิจกรรม) 

หมวดรายจาย 

(ระบุรายละเอียดรายการ) 

งบประมาณ 

1 2 3 4 

 4.3โครงการตรวจติดตามและประเมินผลคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ สาํนัก/สถาบัน งบรายจายอื่น 50,000    / 

  

  

1. เพื่อใหผูบริหารและบุคลากรมีความรูความเขาใจ 

ในการประกันคุณภาพการศึกษา การตรวจประเมิน 

คุณภาพการศึกษาภายในและการจัดทํารายงานการ 

ประเมินตนเอง (SAR) 

2. เพื่อตรวจติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

ตามตัวบงชี้ทุกองคประกอบการประกันคุณภาพ 

การศึกษาของหนวยงานใหมีคุณภาพและได 

มาตรฐาน 

3. เพื่อรายงานผลการดําเนินงานของหนวยงาน 

ภายใน 

4. เพื่อพัฒนางานดานคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อ 

ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและ

ไดมาตรฐาน  

5. เพื่อเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพ 

การศึกษาภายนอก 

 

1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการเขียนรายงาน 

การประเมินตนเอง  เอกสารหลักฐานอางอิงเพิ่มขึ้น 

รอยละ 80 % 

2. ทุกหนวยงานและมหาวิทยาลัยไดรับการตรวจ 

ติดตามการดําเนินงานใหมีคุณภาพและได 

มาตรฐานอยางนอย 1 ครั้งตอป 

3. ทุกหนวยงานผานการตรวจประเมินคุณภาพ 

การศึกษาภายใน ปการศึกษา 2553 

4.  ทุกหนวยงานและมหาวิทยาลัยมีรายงานผลการ 

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย  

ปการศึกษา  2553  

5. หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 

มีการพัฒนาการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

การศึกษาภายในอยางตอเนื่องและพรอมรับการ 

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 

1.คาใชสอย 

   1.1  คาอาหารกลางวัน อาหารวาง 

   1.2  คาจางเหมาทําเอกสาร 

   1.3  คาจางเหมาบริการอื่นๆ 

2.คาวัสดุ 

   2.1 คาจัดทําเอกสารที่ใชในการตรวจ 

         ประเมิน 

   2.2 วัสดุอื่นๆ 

20,000 

 

 

 

30,000 

    

 

 


