แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
การจัดการศึกษาสาหรับบุคลากรประจาการ
(งบ กศ.บป.)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ 2556
(1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)

เอกสารลาดับที่ 003 /2556
กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผ่านมติทปี่ ระชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ข

ก

คานา
แผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณรายจ่ า ยการจั ด การศึ ก ษา ส าหรั บ บุ ค ลากรประจ าการ
(งบ กศ.บป.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดทาขึ้นภายใต้
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยเป็นแผนที่ระบุความเชื่อมโยง
ระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลักของแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555–2558 ประเด็น
ยุทธศาสตร์กระทรวง เป้าหมายการให้บริการกระทรวง กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน กลยุทธ์
หน่วยงาน ผลผลิต ตัวชี้วัดและกิจกรรมหลัก โดยประกอบด้ว ย 2 ผลผลิต งบประมาณรายจ่ายประจาปี
รวมทั้งสิน้ 18,951,840 บาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
การจัดการศึกษาสาหรับบุคลากรประจาการ (งบ กศ.บป.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ฉบับนี้ จะ
เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารทุกระดับ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และผู้รับผิดชอบในการดาเนินงาน และการ
ติดตามประเมินผล ต่อไป

(นายบูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
17 ตุลาคม 2555

ข
สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบารุงการศึกษา (งบแผ่นดิน)
ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2556
ตัวชีว้ ัดความสาเร็จจาแนกตามผลผลิตของงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบารุงการศึกษา (งบแผ่นดิน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556
สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบารุงการศึกษา (งบแผ่นดิน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556
แผนการใช้จา่ ยงบประมาณตามยุทธศาสตร์ แผนงาน และผลผลิต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
1. งานจัดการศึกษา
1050000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
1. งานจัดการศึกษา
1020000 คณะครุศาสตร์
1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1040000 คณะวิทยาการจัดการ
2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
1010100 สานักงานอธิการบดี (กองกลาง)
1010300 สานักงานอธิการบดี (กองบริการการศึกษา)
1010400 สานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา)
1080000 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ก
ข
ค
ง
ฉ
ซ
9
9
9
9
9
15
15
15
21
32
45
45
53
68
83

ค
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาสาหรับบุคลากร
ประจาการ (งบ กศ.บป.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
แผนภูมแิ สดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณแผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการ
ให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการและงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
งบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาสาหรับบุคลากรประจาการ (งบ กศ.บป.) งบประมาณรวมทั้งสิ้น 18,951,840บาท
นโยบาย
ตามแผนบริหาร
ราชการแผ่นดิน
ประเด็น
นโยบายย่อย

ยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณ

แผนงาน

เป้าหมายการ
ให้บริการ
กระทรวงศึกษาธิการ

เป้าหมายการ
ให้บริการหน่วยงาน

ผลผลิต

งบประมาณ

1. เร่งด่วนที่จะ
ดาเนินการในปีแรก

1.15 จัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์แท็บ
เล็ตให้แก่โรงเรียน

1. การสร้าง
รากฐาน
การพัฒนาที่สมดุล
สูส่ ังคม

1.15 สนับสนุน
เครือ่ งคอมพิวเตอร์
พกพาเพื่อ
การศึกษา

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
และมัธยมศึกษาปี
ที่ 1ได้รับเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์พกพา
แท็บเล็ตและ
มีเนื้อหาที่
เหมาะสมตาม
หลักสูตร ส่งเสริม
การเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ

นักเรียน
ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
และมัธยมศึกษาปี
ที่ 1ได้รับเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์ (แท็บ
เล็ต) และมีเนื้อหา
ที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้อย่าง
เหมาะสมตาม
หลักสูตร

โครงการ
จัดการเรียนการ
สอนโดยใช้
คอมพิวเตอร์
พกพา

4. สังคมและคุณภาพชีวติ

4.4 ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

4.1 การศึกษา



4. การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวติ และความเท่าเทียมกันในสังคม

4.1 สนับสนุนการ
จัดการศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน

ประชาชนได้รับ
โอกาสทาง
การศึกษาขั้น
พืน้ ฐานตามสิทธิที่
กาหนด


นักเรียนในสังกัด
มหาวิทยาลัยได้รับ
โอกาสทาง
การศึกษาขั้น
พืน้ ฐานตามสิทธิที่
กาหนดไว้


โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จา่ ยการจัด
การศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน


4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา


กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมี
คุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ใน
ระดับสากล


เพื่อขยายการผลิต
กาลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและ
สาขาที่ขาดแคลน
เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการใน
การพัฒนา
ประเทศ

เพื่อผลิตกาลังคน
ที่มีคุณภาพตาม
ความต้องการของ
ประเทศ


ผู้สาเร็จการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี


ผู้สาเร็จการศึกษา
ด้านสังคมศาสตร์

451,590

18,500,250

4.5 อนุรักษ์ ส่งเสริม
และพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม

4.1 การศึกษา


6.การพัฒนา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การ
วิจัยและนวัตกรรม

6.2 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัย


ประชาชนได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ มี
ความตระหนัก
ร่วมอนุรักษ์และทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
ไทย


มีผลงานวิจัย และ
นวัตกรรมที่ได้รับ
การเผยแพร่
นาไปใช้ประโยชน์
หรือต่อยอด
ในเชิงพาณิชย์


เพื่อบริการวิชาการ
แก่หน่วยงาน/
ประชาชนในชุมชน
และสังคมให้มี
ความรู้
ความสามารถใน
การพัฒนาตนเอง
เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขันของ
ประเทศ


ปลูกฝังค่านิยมให้
นิสติ นักศึกษาและ
ชุมชนในการพัฒนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และอนุรักษ์ทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
ไทย


เพื่อวิจัยและ
พัฒนารวมทั้ง
ถ่ายทอดองค์
ความรู้และสร้าง
นวัตกรรมที่นาไปสู่
การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมของท้องถิ่น
และประเทศ


ผลงานการ
ให้บริการทาง
วิชาการ


ผลงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม


ผลงานวิจัยเพื่อ
สร้าง
องค์ความรู้

ประชาชนได้รับ
การศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวติ ที่
มีมาตรฐาน
คุณภาพ

ง
ตัวชี้วัดความสาเร็จจาแนกตามผลผลิตของงบประมาณงบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาสาหรับบุคลากรประจาการ
(งบ กศ.บป.)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ผลผลิต

ตัวชีว้ ัด/เป้าหมาย

-

-

-

-

โครงการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้
คอมพิวเตอร์
พกพา

สงป.1 นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับ
เครือ่ งคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา
72 คน
สงป.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ได้รับเครือ่ งคอมพิวเตอร์
พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อ
การศึกษา 120 คน
สงป.3 นักเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับ
เครือ่ งคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพสูงขึ้น ร้อยละ 100
สงป.4 นักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
สูงขึ้น ร้อยละ 100

โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน

- สงป.5 จานวนนักเรียน
ที่ได้รับการสนับสนุนตาม
โครงการ 1,376 คน

-

สงป.6 ผู้ปกครองสามารถ
ลดค่าใช้จา่ ยตามรายการที่
ได้รับการสนับสนุน
ร้อยละ 100

ผู้สาเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-


สงป.7 จานวนผู้สาเร็จ
การศึกษา 260 คน

ผู้สาเร็จการศึกษาด้าน
สังคมศาสตร์

-


สงป.13 จานวนผู้สาเร็จ
การศึกษา 526 คน

สงป.8 จานวนนักศึกษา
ที่เข้าใหม่ 660 คน

-

สงป.9 จานวนนักศึกษาคง
อยู่ 2,002 คน

-

สงป.10 ผู้สาเร็จการศึกษา
ได้งานทาหรือศึกษาต่อ
ภายในระยะเวลา 12 เดือน
หลังจากจบ ร้อยละ 80

-

-

สงป.11 ผู้สาเร็จการศึกษา
จบการศึกษาตามาตรฐาน
หลักสูตร ร้อยละ 80

-

สงป.17 ผู้สาเร็จการศึกษา
จบการศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร ร้อยละ 86

-

สงป.12 ผู้สาเร็จการศึกษา
ที่จบการศึกษาตามหลักสูตร
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ร้อยละ 80

-

สงป.18 ผู้สาเร็จการศึกษา
ที่จบการศึกษาตามหลักสูตร
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ร้อยละ 83

-

สงป.14 จานวนนักศึกษา
ที่เข้าใหม่ 1670 คน
สงป.15 จานวนนักศึกษาคง
อยู่ 6,007 คน
สงป.16 ผู้สาเร็จการศึกษา
ได้งานทาหรือศึกษาต่อ
ภายในระยะเวลา 12 เดือน
หลังจากจบ ร้อยละ 83

ผลงานการให้บริการทาง
วิชาการ

-

ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม


สงป.19 จานวนผู้เข้ารับ
บริการ 2500 คน

-

สงป.20 จานวนโครงการ/
กิจกรรมบริการวิชาการแก่
สังคม 70 โครงการ/กิจกรรม

-

สงป.21 จานวนครู/ผู้บริหาร
ที่เข้ารับการพัฒนา 60 คน
สงป.22 ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในกระบวนการ
ให้บริการ ร้อยละ 85

-

สงป.23 ความพึงพอใจของผู้
เข้ารับการพัฒนาและ
หน่วยงานผู้ใช้ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ร้อยละ 85

-

สงป.24 งานบริการวิชาการ
แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
กาหนด ร้อยละ 85

-

สงป.25 ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเข้ารับการ
พัฒนาภายในระยะเวลาที่
กาหนด ร้อยละ 85

-


สงป.26 จานวนโครงการ/
กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
24 โครงการ/กิจกรรม

ผลงานวิจัยเพื่อสร้าง
องค์ความรู้

-


สงป.30 จานวนโครงการวิจัย
12 โครงการ

-

สงป.27 จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม 3600 คน

สงป.31 จานวนโครงการ
วิจัยที่แล้วเสร็จ 10 โครงการ

-

สงป.28 โครงการที่บรรลุผล
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ร้อยละ 85

สงป.32 จานวนผลงานวิจัย
เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
12 ผลงาน

-

สงป.33 โครงการวิจัยที่แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
ร้อยละ 85

สงป.29 โครงการ/กิจกรรมที่
แล้วเสร็จตามระยะเวลา
ร้อยละ 85

จ
สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษางบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาสาหรับบุคลากรประจาการ
(งบ กศ.บป.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรรวมทั้งสิ้น

18,951,840 บาท

สรุปงบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาสาหรับบุคลากรประจาการ (งบ กศ.บป.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จาแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน
ยุทธศาสตร์ แผนงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างรากฐานการพัฒนาที่สมดุลสูส่ ังคม
แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียม
กันในสังคม
แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
รวมทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น (บาท)

ร้อยละ

18,951,840

100

18,951,840
18,951,840

100

ฉ
สรุปงบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาสาหรับบุคลากรประจาการ (งบ กศ.บป.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จาแนกตามยุทธศาสตร์
แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน และหมวดรายจ่าย
ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต งาน-โครงการ
หมวดรายจ่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม
คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
รวมทั้งสิ้น

เงินเดือน

-

-

งบบุคลากร
ค่าตอบ
ค่าจ้าง
แทน
ประจา
พนักงาน
ราชการ
351,840

-

351,840

งบดาเนินงาน
ค่าจ้าง
ชั่วคราว

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย
และวัสดุ

-

11,167,050

-

11,167,050

งบลงทุน
งบเงิน
อุดหนุน

งบ
รายจ่าย
อื่น

รวมทั้งสิ้น

ร้อยละ

-

-

-

18,951,840

100.00

-

-

-

18,951,840

100.00

451,590

2.38

ค่าสาธารณูปโภค

ค่า
ครุภัณฑ์

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

4,303,580

2,448,980

680,390

4,303,580

2,448,980

680,390

451,590

-

-

351,840

-

11,167,050

3,851,990

2,448,980

680,390

-

-

-

18,500,250

97.62

-

-

351,840

-

11,167,050

4,303,580

2,448,980

680,390

-

-

-

18,951,840

100.00

ช
สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาสาหรับบุคลากรประจาการ (งบ กศ.บป.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
จาแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย
งบรายจ่าย/หมวดรายจ่าย
งบบุคลากร
เงินเดือน
ค่าจ้างประจา
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ค่าจ้างชั่วคราว
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอยและวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง

งบประมาณ (บาท)
351,840

ร้อยละ
1.86

351,840
17,919,610
11,167,050
4,303,580
2,448,980

94.55

680,390
680,390

3.59

18,951,840

100.00

งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม

ซ
แผนการใช้จ่ายงบตามยุทธศาสตร์ แผนงาน และผลผลิต
งบบุคลากร
เงินเดือน

ค่าจ้าง
ประจา

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวติ และความ
เท่าเทียมกันในสังคม
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1050000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
133433100100 งานจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการผลิตบัณฑิต

-

-

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ
351,840

-

-

351,840

ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
1020000 คณะครุศาสตร์
133434100200 งานจัดการศึกษา

-

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต งาน-โครงการ หมวดรายจ่าย

1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
133434100300 งานจัดการศึกษาภาคพิเศษ
133434100400 งานจัดซือ้ ครุภัณฑ์การศึกษาภาคพิเศษ

งบดาเนินงาน

งบลงทุน
งบเงิน
อุดหนุน

งบรายจ่าย
อื่น

รวมทั้งสิ้น

-

-

-

18,951,840

-

-

-

18,951,840
451,590

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย
และวัสดุ

ค่า
สาธารณูปโภค

ค่าครุภัณฑ์

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

-

11,167,050

4,303,580

2,448,980

680,390

-

11,167,050

4,303,580
451,590

2,448,980

680,390

451,590
-

351,840

-

11,167,050

3,851,990

2,448,980

134,500

680,390

-

-

-

20,000

451,590
18,500,250
154,500

-

-

-

-

25,200

107,880

-

89,390

-

-

-

133,080
89,390

1040000 คณะวิทยาการจัดการ
133434100500 จัดการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการ
133434100600 สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการศึกษา

-

-

-

-

67,000
-

337,420
-

-

148,000

-

-

-

404,420
148,000

1010100 สานักงานอธิการบดี กองกลาง
133434200700 งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ภาศ.กศ.บป.

-

-

351,840

-

11,000,000

2,174,555

2,428,980

-

-

-

-

15,955,375

1010200 สานักงานอธิการบดี กองบริการการศึกษา
133434200800 งานบริหารจัดการเรียนการสอน
133434200900 งานจัดการศึกษารายวิชาการศึกษาทั่วไป
133434201000 สนับสนุนทรัพยาในการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการ

101,500
212,370
98,500

1010300 สานักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา
133434201100 งานส่งเสริมสุขอนามัยและการรักษาพยาบาล
133434201200 งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ภาค กศ.บป.

68,850
6,000

1080000 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
133434201300 งานบริหารจัดการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมทั้งสิ้น

101,500
212,370
98,500

-

-

351,840

-

11,167,050

26,150
89,485

95,000
95,485

668,130

20,000

324,500

4,303,580

2,448,980

680,390

1,012,630
-

-

-

18,951,840

ร้อยละ
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวติ และความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. งานจัดการศึกษา
1050000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
133433100100 งานจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการผลิตบัณฑิต
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจ่าย:
วงเงินงบประมาณ:
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:

4. การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม
4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคณ
ุ ภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เพื่อขยายการผลิตกาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. จานวนผูส้ าเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
4. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ
5. ร้อยละผูส้ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6. ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด
งบดาเนินงาน
451,590 บาท
หน่วยงาน :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้รับผิดชอบ :
รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ

หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 กาหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีภารกิจในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ แผนการพัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และความต้องการของสังคมและ
ท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันสังคมยั งขาดแคลนบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุ ณภาพในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่
สอดคล้องกับการจัดการศึกษา
จากภารกิจดังกล่าวคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงต้องใช้งบประมาณในการจัดการศึกษาเพื่อดาเนินงาน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในด้านต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมทั้งสนับสนุนงานด้านวิชาการแก่คณาจารย์ ให้
บรรลุวัตถุประสงค์และมีคุณภาพเพิ่มมากขึน้ การสอนในรายวิชาต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ลักษณะจะเป็นวิชาที่เป็นเนื้อหาการเรียนรู้ นอกจากจะได้จากการสอนทฤษฎีแล้ว จาเป็นต้องฝึกปฏิบัติ
จากเครื่องมือ อุปกรณ์และวัสดุต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และเกิดทักษะในการ

10
เรียนรู้ จนสามารถนาไปใช้ประยุกต์ในชีวิตประจาวันและในการทางานได้ นอกจากนี้นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์
วิชาชีพเพื่อเป็นการฝึกทักษะในการทางานก่อนการจบการศึกษา และออกไปปฏิบัตงิ านจริง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สามารถจัดการศึกษาและมีระบบการดาเนินการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ มี
ประสิทธิภาพสูงขึน้
2. เพื่อให้การจัดการศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเพิ่มทักษะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพก่อนออกไปปฏิบัตงิ าน
4. เพื่อให้มอี าจารย์ประจาหลักสูตรครบตามจานวน และสามารถดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้
สามารถเปิดรับนักศึกษาได้
เป้าหมาย
1.

เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
1
ซือ้ วัสดุสาหรับฝึกปฏิบัติ วัสดุฝกึ ประสบการณ์วชิ าชีพ และเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ วัสดุการเรียนการสอน

ปริมาณ
100

หน่วยนับ
รายการ

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ผู้สาเร็จการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
3. เป้าหมายเชิงเวลา
การดาเนินการสาเร็จได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น:

1 ตุลาคม 2555

กุม

วันสิน้ สุด:

30 กันยายน 2556

ปฏิทนิ การปฏิบัตงิ าน
ลา
ดับ
1

พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นตอน / กิจกรรม
ซือ้ วัสดุสาหรับฝึกปฏิบัติ วัสดุฝกึ ประสบการณ์วชิ าชีพ และ
เตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ วัสดุการเรียนการสอน

แผนการดาเนินงาน
ลา
ดับ
1

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
ซือ้ วัสดุสาหรับฝึกปฏิบัติ วัสดุฝกึ
ประสบการณ์วชิ าชีพ และเตรียมฝึก
ประสบการณ์วชิ าชีพ วัสดุการเรียนการ
สอน

ปริมาณ
รวมทั้งสิ้น
55

พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
หน่วยนับ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รายการ
5
15
15
15

11
แผนการใช้จา่ ยเงิน
ลา
ดับ
1

พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
451,590
67,535
124,900
114,600
144,555

งบประมาณรวมทั้ง
สิ้น(บาท)

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
ซือ้ วัสดุสาหรับฝึกปฏิบัติ วัสดุฝกึ ประสบการณ์
วิชาชีพ และเตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
วัสดุการเรียนการสอน

รายละเอียดการใช้จา่ ยงบประมาณ
ลา
ดับ
1

รายการ
กิจกรรมที่ 1 ซือ้ วัสดุสาหรับฝึกปฏิบตั ิ
วัสดุฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ และ
เตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ วัสดุการ
เรียนการสอน
ค่าวัสดุ
- วัสดุสาหรับฝึกปฏิบัติ วัสดุฝกึ
ประสบการณ์วชิ าชีพ และเตรียมฝึก
ประสบการณ์วชิ าชีพ วัสดุการเรียนการ
สอน
ค่าวัสดุ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

อัตราต่อหน่วย
อัตรา

หน่วย

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)
451,590

451,590

451,590

12
แผนการใช้จา่ ยเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
กิจกรรม

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ

ค่าตอบแทน

ซือ้ วัสดุสาหรับฝึกปฏิบัติ
วัสดุฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
และเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ วัสดุการเรียนการ
สอน
รวม

ค่าใช้สอย
และวัสดุ

งบลงทุน
ค่า
สาธารณูปโภค

ครุภัณฑ์

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

งบเงินอุดหนุน

งบ
รายจ่ายอื่น

รวม

451,590

451,590

451,590

451,590

แผนการใช้จา่ ยเงิน (จาแนกตามรายไตรมาส) สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)
รหัสเขตตาม
หน้าที่/กิจกรรม
133433100101

ชื่อกิจกรรม
งานจัดการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพการ
ผลิตบัณฑิต

รหัสศูนย์
ต้นทุน

รหัสเงินทุน

รหัสการควบคุม

รายการ

1050000

3202

5102020300

ค่าใช้สอยและวัสดุ

รวมทั้งสิ้น

พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
67,535
124,900
114,600
144,555

67,535

124,900

114,600

144,555
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักศึกษาและอาจารย์มีวัสดุสาหรับฝึกปฏิบัตคิ รบทุกรายวิชา

การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของการดาเนินงาน
1.1 นักศึกษาและคณาจารย์มีวัสดุสาหรับฝึกปฏิบัตทิ ุกรายวิชา
1.2 ผู้สาเร็จการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของคณะ

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1.

ประเภทโครงการ:
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ยุทธศาสตร์ที่ 3:การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
2.1. ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558
2.1.1 นโยบายที่ 3 : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2.2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555-2569
นโยบายที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มคี ุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
และยกระดับสู่ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคมท้องถิ่น
และประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัตขิ องบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็น
เลิศทางวิชาการตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ
กลยุทธ์
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับบรรยากาศ
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
2.3. ความสอดคล้องกับตัวบ่งชีก้ ารประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)
สกอ. 2.7
ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
สกอ. 2.8
ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา
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สกอ. 2.5
ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
2.4. ความสอดคล้องกับตัวชีว้ ัดการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ
ประจาปี พ.ศ. 2556 (ก.พ.ร)
2.4.1 มิตทิ ี่ 1 มิตดิ ้านประสิทธิผล
ตัวชีว้ ัดที่ 4 ข้อ 4.1 มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต
ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2.4.2 มิตทิ ี่2 มิตดิ ้านคุณภาพ
ตัวชีว้ ัดที่ 6 ข้อ 6.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อ
สถาบันอุดมศึกษา
2.5. ความสอดคล้องกับตัวบ่งชีก้ ารประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558)
ระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพบัณฑิต
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1
บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
3. ความพร้อมของโครงการ ดาเนินการได้ทันที
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวติ และความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
1.

งานจัดการศึกษา

1020000 คณะครุศาสตร์
133434100200 งานจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจ่าย:
วงเงินงบประมาณ:
หน่วยงานและผูร้ ับผิดชอบ:

4. การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม
4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคณ
ุ ภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เพื่อผลิตกาลังคนที่มคี ุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
1. จานวนผูส้ าเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
4. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5. ร้อยละผูส้ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6. ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด
งบดาเนินงาน
154,500 บาท
หน่วยงาน :คณะครุศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ :ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

หลักการและเหตุผล
คณะครุศาสตร์มีพันธกิจที่สาคัญ คือ การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
รวมทั้งการวิจัยและให้บริการทางการศึกษา ได้แก่ บุคลากรประจาการและบุคลากรในท้องถิ่น โดยมีเป้าประสงค์
สาคัญในการจัดการศึกษา เช่น
1. พัฒนาการให้การศึกษา การผลิตและการพัฒนาครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
สูงขึ้นรวมทั้งส่งเสริมวิทยฐานะและพัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพให้ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติมากขึ้น
2. เพิ่มปริมาณงานวิจัยและการบริการวิชาการทางการศึกษาที่มีคุณภาพให้มากขึ้น
3. เพิ่มปริมาณนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีคุณภาพให้มากขึ้น
4. เพิ่มปริมาณการจัดรูปแบบและกิจกรรมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาให้หลากหลาย
และสอดคล้องกับความต้องการมากขึน้
5. ปรับบทบาท ภารกิจ และขนาดองค์กรให้ครอบคลุมพันธกิจและมีประสิทธิภาพสูงขึน้
6. ยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการทางานให้สูงขึน้
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ซึ่งการดาเนินงานให้บรรลุเป้าประสงค์ขา้ งต้น จาเป็นต้องมีการปฏิรูประบบการบริหารและการจัดการศึกษาของ
คณะครุศาสตร์ให้ทุกพันธกิจให้ มีประสิ ทธิภาพและมีคุณภาพสู งขึ้น โดยเฉพาะการจั ดการศึกษาสาหรับบุคลากร
ประจาการ (กศ.บป.)
ดังนัน้ จึงจาเป็นต้องมีการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับปรับปรุงการดาเนินงานการจัดการศึกษาและ
การพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา กศ.บป.ในทุ ก ด้ า น เพื่ อ ให้ บ รรลุ เป้ า ประสงค์ ข องแผนพั ฒ นาและตอบสนองนโยบายของ
มหาวิทยาลัย โดยการปรับปรุงและพัฒนางาน/กระบวนการ/กิจกรรมทั้งในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหาร
ทั่วไปและด้านบุคลากรให้เอื้อต่อการจัดการศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้จากการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัตอิ ย่างครบถ้วนตามหลักสูตร
2. เพื่อเพิ่มทักษะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา
เป้าหมาย
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
1.1 จัดซือ้ วัสดุ/อุปกรณ์พัฒนานักศึกษา
1.2 จัดซือ้ ครุภัณฑ์พัฒนานักศึกษา
-เครื่องคอมพิวเตอร์

ปริมาณ
30

หน่วยนับ
รายการ

1

เครื่อง

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1 คณะครุศาสตร์มีวัสดุใช้สาหรับจัดการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัตติ ลอดปีการศึกษา
2.2 นักศึกษามีประสบการณ์ ทักษะ ผลสัมฤทธิ์ การเรียนรู้ และพึงพอใจในการศึกษาเรียนรู้ตามหลักสูตร
ร้อยละ 85
3. เป้าหมายเชิงเวลา
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริม่ ต้น:

1

ตุลาคม 2555

วันสิน้ สุด:

30 กันยายน 2556

ปฏิทนิ การปฏิบัตงิ าน
ลาดับ
1
2
3

ขั้นตอน / กิจกรรม
แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงาน
จัดซือ้ /จัดหา /ดาเนินการ
กากับ ติดตาม และประเมินผล

พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แผนการใช้จา่ ยเงิน
ลาดับ
1

2

พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
งบประมาณ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
รวมทั้งสิ้น(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์พัฒนานักศึกษา
-วัสดุการศึกษา
-วัสดุสานักงาน

119,050
15,450

40,000

จัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนานักศึกษา
-เครื่องคอมพิวเตอร์
รวม

20,000
154,500

20,000
60,000

30,000
15,450

30,000

19,050

45,450

30,000

19,050

รายละเอียดการใช้จา่ ยงบประมาณ
ลาดับ
1

รายการ
จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์พัฒนา
นักศึกษา
ค่าวัสดุ
-วัสดุการศึกษา
-วัสดุสานักงาน
ค่าครุภัณฑ์
-เครื่องคอมพิวเตอร์
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

30
5

รายการ
รายการ

1

เครื่องๆละ

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)
หน่วย
154,500

อัตราต่อหน่วย
อัตรา

119,050
15,450
1

เครื่องๆละ 20,000 บาท

20,000
154,500
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แผนการใช้จา่ ยเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
กิจกรรม

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ

ค่าตอบแทน

1.จัดซือ้ วัสดุ/อุปกรณ์พัฒนา
นักศึกษา
-วัสดุการศึกษา
-วัสดุสานักงาน
-เครื่องคอมพิวเตอร์
รวม

ค่าใช้สอย
และวัสดุ

งบลงทุน
ค่าสาธารณูปโภค

ครุภัณฑ์

ที่ดินและ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น
สิ่งก่อสร้าง

119,050
15,450

119,050
15,450
20,000
154,500

20,000
20,000

134,500

รวม

แผนการใช้จา่ ยเงิน (จาแนกตามรายไตรมาส) สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)
รหัสเขตตาม
หน้าที่/กิจกรรม
133434100201
133434100202

ชื่อกิจกรรม
จัดซือ้ วัสดุ/อุปกรณ์
พัฒนานักศึกษา
จัดซือ้ ครุภัณฑ์พัฒนา
นักศึกษา

รหัสศูนย์
ต้นทุน

รหัสเงินทุน

รหัสการควบคุม

รายการ

1020000

3202

5102020300

ค่าใช้สอยและวัสดุ

1020000

3603

8329001A00

เครื่องคอมพิวเตอร์

รวมทั้งสิ้น

พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
40,000
45,450
30,000
19,050
20,000
60,000

45,450

30,000

19,050
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาคณะครุศาสตร์ได้ฝึกปฏิบัตใิ นรายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
85
2. นักศึกษามีคุณลักษณะที่สอคล้องกับความต้องการของสังคมและท้องถิ่น ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 85
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของการดาเนินงาน
1.1 เชิงปริมาณ
1) จานวนนักศึกษาเข้ารับการพัฒนา 495 คน
2) จานวนเอกสารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1,875 เล่ม
3) จานวนอาจารย์พิเศษ 2 คน
1.2 เชิงคุณภาพ
1) ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ ร้อยละ 80
2) ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 85
3) ระดับความสาเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไม่นอ้ ยกว่า 5 คะแนน
1.3 เชิงเวลา
1) คณะครุศาสตร์ดาเนินการจัดการพัฒนานักศึกษาแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
2) นักศึกษาที่ได้รับการฝึกภาคปฏิบัตใิ นรายวิชาต่างๆ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 85
3) นักศึกษาที่ได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพไม่ต่ากว่าร้อยละ 85
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
แบบรายงานผลการดาเนินการทุกกิจกรรม
การวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558
นโยบายที่ 4 สังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายย่อยที่ 4 คนไทยทุกกลุ่มทุกวัยมีโอกาสได้รบั การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ อย่างทั่วถึง เป็นธรรม
2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25552569
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นโยบายที่ 1

ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มคี ุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และ
ยกระดับสู่ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อเข้มแข็งด้านวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 1 การศึกษาที่มคี ุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและมีความเป็นเลิศ รวมทั้งตอบสนองความ
ต้องการของสังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติ
2.3 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิตของสานักงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
(สงป.)
ผลผลิตที่
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชีว้ ัดที่ 13 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ตัวชีว้ ัดที่ 14 จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
ตัวชีว้ ัดที่ 15 จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
ตัวชีว้ ัดที่ 16 ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ (ด้าน
สังคม)
ตัวชีว้ ัดที่ 17 ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร (ด้านสังคม)
ตัวชีว้ ัดที่ 18 ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด (ด้านสังคม)
2.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
2.5 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปี
พ.ศ. 2556 (ก.พ.ร)
มติที่ 2
มิตดิ ้านคุณภาพ
ตัวชีว้ ัดที่ 4
ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต
ตัวชีว้ ัดที่ 5
ร้อยละความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา
2.6 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา
(สมศ.)
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษาในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1
บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ตัวบ่งชี้ที่ 2
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3. ความพร้อมของโครงการ ดาเนินการได้ทันที
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1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
133434100300 งานจัดการศึกษาภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจ่าย:
วงเงินงบประมาณ:
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:

4. การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม
4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคณ
ุ ภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เพื่อผลิตกาลังคนที่มคี ุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
1. จานวนผูส้ าเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
4. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ
5. ร้อยละผูส้ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6. ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด
งบลงทุน
133,080 บาท
หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ : ผศ.วิชชุกร นาคธน

หลักการและเหตุผล
งานจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นงานที่ต้องสนับสนุนพันธกิจที่สาคัญ คือ ผลิตบัณฑิต
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บริการวิชาการและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้การดาเนินงานดังกล่าวได้บรรลุ
เป้าหมายทั้งหมดข้างต้น จาเป็นต้องมีการศึกษาที่เป็นระบบ มีทรัพยากรเพียงพอ จึงจาเป็นต้องมีการดาเนินงานโครงการ
กิจกรรม ทั้งด้านจัดเตรียมเอกสารแผนการสอน เอกสารประกอบการเรียนการสอน และวิทยากรในการบรรยายพิเศษ
รวมทั้งการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการฝึกปฏิบัตใิ นรายวิชาต่าง ๆ ทั้งศูนย์อยุธยา อ่างทอง และอื่น ๆ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงจาเป็นจะต้องจัดซือ้ วัสดุ เชิญวิทยากร เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ การเรียน
การสอน และตอบสนองพันธกิจให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้คณะมนุษยศาสตร์มีวัสดุใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้อาจารย์สามารถจัดหาวัสดุและจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาคปฏิบัตไิ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเพิ่มทักษะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา
เป้าหมาย
1.

เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
1.1
จัดซือ้ วัสดุในสานักงานและการเรียนการสอน
1.2
จัดซือ้ วัสดุฝึกปฏิบัติ
1.3 จัดซือ้ วัสดุฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ

ปริมาณ
3
2
2

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีวัสดุใช้ในสานักงานและการเรียนการสอนร้อยละ 80
2.2 นักศึกษาในสาขาวิชาที่มกี ารฝึกปฏิบัตมิ วี ัสดุฝึกปฏิบัตติ ามรายวิชาร้อยละ 80

หน่วยนับ
ครั้ง
สาขา
สาขา
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2.3 นักศึกษาในสาขาวิชาที่ตอ้ งฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีวัสดุใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพร้อยละ80
3. เป้าหมายเชิงเวลา
3.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีวัสดุใช้ในงานสานักงานและการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา
3.2 นักศึกษาในรายวิชาที่ฝึกปฏิบัตมิ วี ัสดุฝึกปฏิบัตติ ามรายวิชาตลอดปีการศึกษา
3.3 นักศึกษาในรายวิชาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีวัสดุและครุภัณฑ์ใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตลอด
ปีการศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา: 12 เดือน

วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2555 วันสิน้ สุด: 30 กันยายน 2556

ปฏิทนิ การปฏิบัตงิ าน
ลา
ดับ
1
2
3

พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นตอน / กิจกรรม
กิจกรรมจัดซือ้ วัสดุในสานักงานและการเรียนการสอน
กิจกรรมวัสดุฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมเตรียม/ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ

แผนการดาเนินงาน
ลา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

ปริมาณ
รวมทั้งสิ้น

1

กิจกรรมจัดซือ้ วัสดุในสานักงานและการ
เรียนการสอน
2 กิจกรรมวัสดุฝึกปฏิบัติ
3 กิจกรรมเตรียม/
ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ

2
2
2

พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
หน่วยนับ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ครั้ง
1
1
สาขา
สาขา

1
1

1
1

แผนการใช้จา่ ยเงิน
ลา
ดับ
1
2
3

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
กิจกรรมจัดซือ้ วัสดุในสานักงานและการเรียน
การสอน
กิจกรรมวัสดุฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมเตรียม/
ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
รวม

งบประมาณรวมทั้ง
สิ้น(บาท)
56,510

พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
28,260
28,250

33,930
42,640
133,080

28,260

20,380
42,640

13,550

91,270

13,550
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รายละเอียดการใช้จา่ ยงบประมาณ
ลา
ดับ
1
1.1
2
2.1

2.2
2.2.1
2.2.2

3
3.1
3.1.1

3.1.2

3.1.3
3.1.4
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3

รายการ

ปริมาณ
กิจกรรมจัดซื้อวัสดุในสานักงาน
และการเรียนการสอน
ค่าวัสดุ
- วัสดุสานักงาน
กิจกรรมวัสดุฝกึ ปฏิบัติ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- จัดซือ้ ตาราสื่อการสอนและวัสดุ
ของสาขาวิชา
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
กิจกรรมศึกษาดูงานการพัฒนาชุมชน
ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร
ค่าใช้สอย
-ค่าพาหนะ/เบี้ยเลี้ยง/ค่าน้ามัน
-ค่าวัสดุ
กิจกรรมเตรียม/
ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
สาวิชาพัฒนาชุมชน
ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากร
ค่าใช้สอย
-ค่าพาหนะ/เบี้ยเลี้ยง/ค่าน้ามัน
-อาหารว่าง 25x2x45
ค่าวัสดุ
จัดสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์
-ค่าวิทยากร
-ค่าวัสดุ
คู่มือฝึกประสบการณ์
-ค่าวัสดุ
วัสดุในการเรียนการสอน
- ค่าวัสดุ
สาขาวิชานิติศาสตร์
จัดวิทยากร
ค่าตอบแทนวิทยากร
จัดซือ้ วัสดุ
จัดซือ้ หนังสือรามคาแหง
ค่าวัสดุการเรียนการสอนสาขา
ค่าวัสดุ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ

ปริมาณรายการ

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)
หน่วย
56,510

อัตราต่อหน่วย
อัตรา

56,510
33,930
20,380
20,380
13,550

2

1

คน ๆ ละ

คน ๆ ละ

6

ชม. ๆ ละ

600

บาท

1
1

ครั้ง ๆ ละ
ครั้ง ๆ ละ

4,440
1,910

บาท
บาท

6

ชม. ๆ ละ

600

บาท

1
1
1

ครั้ง ๆ ละ
ครั้ง ๆ ละ
ครั้ง ๆ ละ

4,400
2,250
1,070

บาท
บาท
บาท

1

คน ๆ ละ

6
1

ชม. ๆ ละ
ครั้ง ๆ ละ

600
1,400

บาท
บาท

100

เล่ม ๆ ละ

1

เล่ม ๆ ละ

50

บาท

1

ครั้ง ๆ ละ

3,000

บาท

6

ชม. ๆ ละ

600

บาท

3

คน ๆ ละ

7,200
7,200
6,350
4,440
1,910
42,640
24,320
3,600
3,600
7,720
4,400
2,250
1,070
5,000
3,600
1,400
5,000
5,000
3,000
3,000
18,320
10,800
6,000
1,520
133,080

หมาย
เหตุ
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แผนการใช้จา่ ยเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
กิจกรรม

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ

กิจกรรมจัดซือ้ วัสดุในสานักงาน
และการเรียนการสอน
กิจกรรมวัสดุฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมเตรียม/
ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
รวม

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย
และวัสดุ

งบลงทุน
ค่า
สาธารณูปโภค

ครุภัณฑ์

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

งบเงินอุดหนุน

งบ
รายจ่ายอื่น

รวม

56,510

56,510

7,200
18,000

26,730
24,640

33,930
42,640

25,200

107,880

133,080

แผนการใช้จา่ ยเงิน (จาแนกตามรายไตรมาส) สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)
รหัสเขตตาม
หน้าที่/กิจกรรม
133434100301

133434100302
133434100302
133434100303
133434100303

ชื่อกิจกรรม
จัดซือ้ วัสดุใน
สานักงานและการ
เรียนการสอน
วัสดุฝึกปฏิบัติ
เตรียมฝึก
ประสบการณ์วชิ าชีพ

รหัสศูนย์
ต้นทุน

รหัสเงินทุน

รหัสการควบคุม

รายการ

1030000

3202

5102020300

ค่าใช้สอยและวัสดุ

1030000
1030000
1030000

3202
3202
3202

5102020300
5102010300
5102020300

ค่าใช้สอยและวัสดุ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอยและวัสดุ

3202
รวมทั้งสิ้น

5102010300

ค่าตอบแทน

พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
28,260
28,250

20,380

28,260

48,630

ไตรมาส 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6,350
7,200
24,640
18,000
56,190

-
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพตาม
หลักสูตรกาหนดร้อยละ 80
2. นักศึกษามีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและท้องถิ่นร้อยละ 80
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ร้อยละ 80
การประเมินผลการดาเนินงาน
1.

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของโครงการ
1.1 จานวนวัสดุที่ใช้ในสานักงานและการเรียนการสอนร้อยละ 80
1.2 จานวนรายวิชาที่เชิญวิทยากรและอาจารย์พิเศษมาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาร้อยละ 80
1.3 จานวนสาขาวิชาที่มวี ัสดุฝึกปฏิบัตริ ้อยละ 80
1.4 จานวนสาขาวิชาที่มวี ัสดุฝึกประสบการณ์วิชาชีพร้อยละ 80
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถอื ว่าดี
2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลจานวนวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้สอย ในการปฏิบัตงิ านของคณะ
3.2 การสารวจข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกข้อมูลจานวนนักศึกษาที่เรียนวิชาภาคปฏิบัติ
3.3 การสารวจข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกข้อมูลจานวนนักศึกษาที่ฝกึ ประสบการณ์วิชาชีพ
การวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1.

ประเภทโครงการ:
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ (ประจางบประมาณ พ.ศ.2556)
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน(พ.ศ.2555-2558)
นโยบายที่ 4
สังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายย่อยที่ 3.1 นโยบายการศึกษา
2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2555-2569
นโยบายที่ 1:
ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มคี ณ
ุ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และ
ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมท้องถิ่น และ
ประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัตขิ องบัณฑิตที่พึงประสงค์ และพัฒนาความเป็น
เลิศทางวิชาการ ตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติ
กลยุทธ์
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับบรรยากาศการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
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ปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัตกิ ารให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนการสอน และการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกันในมหาวิทยาลัย
2.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชีก้ ารประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพชีวติ
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2.4 ความสอดคล้องกับตัวชีว้ ัดตาม (ร่าง) คารับรองการปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
มิตทิ ี่ 1
มิตดิ ้านประสิทธิผล
ตัวชีว้ ัดที่ 4
ข้อ 4.1 มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต
ตัวชีว้ ัดที่ 4.1.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2.5 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวชีว้ ัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวชีว้ ัดที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์ การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ตัวชีว้ ัดที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ตัวชีว้ ัดที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
3. ความพร้อมของโครงการ ดาเนินการได้ทันที

27
133434100400 งานจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาภาคพิเศษ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจ่าย:
วงเงินงบประมาณ:
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:

4. การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม
4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคณ
ุ ภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เพื่อผลิตกาลังคนที่มคี ุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
1. จานวนผูส้ าเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
4. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5. ร้อยละผูส้ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6. ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด
งบลงทุน
89,390
บาท
หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ : ผศ.วิชชุกร นาคธน

หลักการและเหตุผล
งานจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นงานที่ต้องสนับสนุนพันธกิจที่สาคัญ คือ ผลิตบัณฑิต
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บริการวิชาการและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้การดาเนินงานดังกล่าวได้บรรลุ
เป้าหมายทั้งหมดข้างต้น จาเป็นต้องมีการศึกษาที่เป็นระบบ มีทรัพยากรที่อานวยความสะดวกแก่นักศึกษาทั้งภาคปกติ และ
ภาค กศ.บป. เพียงพอ แต่ในปัจจุบันครุภัณฑ์ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนมีนอ้ ยและเสื่อมสภาพการใช้
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงจาเป็นจะต้องจัดซือ้ ครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอน เพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการ การเรียนการสอนทั้งสองแห่งคือ ศูนย์อยุธยา และอ่างทอง ตลอดจนตอบสนองตามพันธกิจของคณะและ
มหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรในคณะมนุษยศาสตร์ฯ มีครุภัณฑ์ใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้การดาเนินงานด้านการเรียนการสอนภาคพิเศษเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เป้าหมาย
1.

เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
1.1
จัดซือ้ ครุภัณฑ์
1.2
มีครุภัณฑ์การศึกษา

รายการเป้าหมาย

ปริมาณ
4
4

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีครุภัณฑ์ใช้ในการดาเนินงานละการเรียนการสอนร้อยละ 80
3. เป้าหมายเชิงเวลา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดซือ้ ครุภัณฑ์ได้ตามเวลาที่กาหนดไว้ร้อยละ 80

หน่วยนับ
รายการ
รายการ
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ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา: 12 เดือน

วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2555 วันสิน้ สุด: 30 กันยายน 2556

ปฏิทนิ การปฏิบัตงิ าน
ลา
ดับ
1
2

พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นตอน / กิจกรรม
ขออนุญาตดาเนินโครงการ
จัดซือ้ วัสดุครุภัณฑ์

แผนการดาเนินงาน
ลา
ดับ
1

ปริมาณ
รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
กิจกรรมจัดซือ้ ครุภัณฑ์

4

พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
หน่วยนับ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รายการ
4

รายละเอียดการใช้จา่ ยงบประมาณ
ลา
ดับ

ปริมาณรายการ

รายการ

ปริมาณ

หน่วยๆละ

1
1
1
1

รายการ ๆ ละ
รายการ ๆ ละ
รายการ ๆ ละ
รายการ ๆ ละ

1 กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์
1.1 ค่าครุภัณฑ์
- จัดซือ้ เครื่องโปรเจคเตอร์
- จัดซือ้ เครื่องโปรเจคเตอร์
- จัดซือ้ โน๊ตปุค๊
- จัดซือ้ โน๊ตปุค๊
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ

1
1
1
1

เครื่อง ๆ ละ
เครื่อง ๆ ละ
เครื่อง ๆ ละ
เครื่อง ๆ ละ

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)
หน่วย
89,390

อัตราต่อหน่วย
อัตรา

16,000
22,000
19,000
32,390

บาท
บาท
บาท
บาท

16,000
22,000
19,000
32,390
89,390

หมาย
เหตุ
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แผนการใช้จา่ ยเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
กิจกรรม

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย
และวัสดุ

งบลงทุน
ค่า
สาธารณูปโภค

1. กิจกรรมจัดซือ้ ครุภัณฑ์
รวม

ครุภัณฑ์

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

งบเงินอุดหนุน

งบ
รายจ่ายอื่น

89,390
89,390

รวม
89,390
89,390

แผนการใช้จา่ ยเงิน (จาแนกตามรายไตรมาส) สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)
รหัสเขตตาม
หน้าที่/กิจกรรม
133434100401
133434100401
133434100401
133434100401

ชื่อกิจกรรม
งานจัดซือ้ ครุภัณฑ์
การศึกษาภาคพิเศษ
งานจัดซือ้ ครุภัณฑ์
การศึกษาภาคพิเศษ
งานจัดซือ้ ครุภัณฑ์
การศึกษาภาคพิเศษ
งานจัดซือ้ ครุภัณฑ์
การศึกษาภาคพิเศษ

พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
16,000

รหัสศูนย์
ต้นทุน

รหัสเงินทุน

รหัสการควบคุม

รายการ

1030000

3603

8323039900

เครื่องมัลติมเี ดียโปรเจคเตอร์

1030000

3603

8329001900

เครื่องมัลติมเี ดียโปรเจคเตอร์

22,000

1030000

3603

8329001B00

เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา

19,000

1030000

3603

8329001C00

เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา

32,390

รวมทั้งสิ้น

89,390

ไตรมาส 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.

นักศึกษาและบุคลากรในคณะมนุษยศาสตร์ฯ มีครุภัณฑ์ใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้
2. การดาเนินงานด้านการเรียนการสอนภาคพิเศษของคณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของโครงการ
1.1 จานวนครุภัณฑ์ที่ใช้ในสานักงานและการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีครุภัณฑ์ใช้ในการดาเนินงานละการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
1.3 กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์สาเร็จตามเวลาที่กาหนด
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถอื ว่าดี
2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
การสารวจข้อมูลความพึงพอใจของบุคลากรในคณะ โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลการจัดซือ้ และใช้งาน
ครุภัณฑ์
การวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1.

ประเภทโครงการ:
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556)
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน(พ.ศ.2555–2558):
นโยบายที่ 3 สังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายย่อยที่ 3.1 นโยบายการศึกษา
2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2555–2569
นโยบายที่ 1: ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มคี ณ
ุ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมท้องถิ่น และ
ประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัตขิ องบัณฑิตที่พึงประสงค์ และพัฒนาความ
เป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติ :
กลยุทธ์
ปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัตกิ ารให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนการสอน
และการใช้ทรัพยากรร่วมกันในมหาวิทยาลัย
2.3 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวชีว้ ัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวชีว้ ัดที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์ การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ตัวชีว้ ัดที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ตัวชีว้ ัดที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
3. ความพร้อมของโครงการ
ดาเนินการได้ทันที
รายละเอียดรายการค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง

รายการ

จานวน/
หน่วยนับ

1

เครื่องโปรเจคเตอร์

1 เครื่อง

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท)
16,000

2

เครื่องโปรเจคเตอร์

1 เครื่อง

22,000

22,000

3

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

1 เครื่อง

19,000

19,000

4

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊

1 เครื่อง

32,390

32,390

ลาดับ
ที่

รวม

รวมเงิน
(บาท)
16,000

89,390

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชี้แจง/เหตุผลความจาเป็น
มาตรฐานฯ
-ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens ระดับ XGA
มาตรฐานฯ
-ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ANSI Lumens
มาตรฐานฯ
-มีหน่วยประมวลผลกลาง ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก ทีม่ ี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.2 GHZ
-มีหน่วยความจาหลักขนาดไม่นอ้ ยกว่า 4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลขนาดความจุไม่นอ้ ยกว่า 500 GB
จานวน 1 หน่วย
-มีจอภาพชนิด XGA หรือ WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 14 นิ้ว
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
-มีชอ่ งเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ 10/100/1000
-สามารถใช้งานได้ไม่นอ้ ยกว่า Wi-fi
มาตรฐานฯ
-CPU ไม่ต่ากว่า I core 5
-Ram ไม่ต่ากว่า 4 GB DDR 3
-Hard disk ไม่ต่ากว่า 500 GB หรือ SSD 128 GB
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1040000 คณะวิทยาการจัดการ
132434100500 งานจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจ่าย:
วงเงินงบประมาณ:
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:

4. การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม
4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคณ
ุ ภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เพื่อผลิตกาลังคนที่มคี ุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
1. จานวนผูส้ าเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
4. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ
5. ร้อยละผูส้ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6. ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด
งบดาเนินงาน
404,420 บาท
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
ผู้รับผิดชอบ : คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

หลักการและเหตุผล
ในปีงบประมาณ 2556 คณะวิทยาการจัดการ มีภารกิจในการจัดการศึกษาสาหรับบุคลากรประจาการ
(กศ.บป.) จานวน 4 หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ จึงมีความจาเป็นที่จะต้องใช้วัสดุในการเรียนการสอน รวมทั้ง
ต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์สาหรับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาฝึกปฏิบัติรวมทั้งรายวิชาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพแก่นักศึกษาทัง้ หมดใน จานวน 8 หลักสูตร
ดัง นั้น การที่ จ ะด าเนิน การให้ มีประสิ ทธิ ภ าพและได้ คุ ณ ภาพ ต้อ งมีก ารเรี ย นการสอนทั้ ง ภาคทฤษฏีแ ละ
ภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ เพื่อจะได้นาไปพัฒนาวิชาชีพของตนเองได้ทันกับ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง คณะวิทยาการจัดการ จึงต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อต่าง ๆ
รวมทั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มาใช้ในงานการจัดการเรียนการสอนและงานสนับสนุนทุก ๆ ด้านของคณะ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาและคณาจารย์ผู้สอนคณะวิทยาการจัดการ มีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอสาหรับการจัดการ
เรียนการสอน ฝึกปฏิบัตแิ ละฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษา
2. เพื่อจัดการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ สาหรับนักศึกษาภาค กศ.บป.ให้มคี ุณภาพและประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
1.1 มีนักศึกษาการจัดการศึกษาสาหรับบุคลากรประจาการ(ภาค กศ.บป.) ทีค่ งอยู่
1.2 จานวนนักศึกษาเข้าใหม่ตามแผนการรับนักศึกษาการจัดการศึกษาสาหรับบุคลากร
ประจาการ(ภาค กศ.บป. จันทร์-พุธ-ศุกร์, เสาร์ – อาทิตย์)

ปริมาณ
1,043
660

หน่วยนับ
คน
คน
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2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นั ก ศึ ก ษาคณะวิ ท ยาการจั ด การ สามารถน าความรู้ ทั ก ษะ ไปใช้ ใ นการฝึ ก ปฏิ บั ติ และการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
3. เป้าหมายเชิงเวลา
การดาเนินงานแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา 12 เดือน วันเริ่มต้น 1 ตุลาคม 2555 วันสิ้นสุด 30 กันยายน 2556
ปฏิทนิ การปฏิบัตงิ าน
ลาดับ
1

2
3

พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นตอน / กิจกรรม
การจัดการเรียนการสอน
- จัดซือ้ วัสดุการเรียนการสอน
- จัดซือ้ วัสดุโครงการเตรียมและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
กิจกรรมรายวิชาฝึกปฏิบัติ
- จัดซือ้ วัสดุรายวิชาฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมโครงการเตรียมและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
- ค่าวิทยากรและค่านิเทศโครงการเตรียมและฝึก
ประสบการณ์วชิ าชีพ

แผนการดาเนินงาน
ลาดับ
1

2
3

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
การจัดการเรียนการสอน
- จัดซือ้ วัสดุการเรียนการสอน
- จัดซือ้ วัสดุโครงการเตรียมและฝึก
ประสบการณ์วชิ าชีพ
กิจกรรมรายวิชาฝึกปฏิบัติ
- จัดซือ้ วัสดุรายวิชาฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมโครงการเตรียมและฝึก
ประสบการณ์วชิ าชีพ
- ค่าวิทยากรและค่านิเทศโครงการ
เตรียมและฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ

ปริมาณ
หน่วยนับ
รวมทั้งสิ้น

พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4
10

ครั้ง
วิชา

1
-

1
4

1
5

1
1
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วิชา

16

-

12

7

10

วิชา

-

4

5

1
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แผนการใช้จา่ ยเงิน
ลาดับ
1

2

3

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น(บาท)

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
การจัดการเรียนการสอน
งบดาเนินงาน
- ค่าวัสดุการเรียนการสอน
- ค่าวัสดุการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
กิจกรรมรายวิชาฝึกปฏิบัติ
งบดาเนินการ
- ค่าวัสดุฝึกปฏิบัติรายวิชา
กิจกรรมโครงการเตรียมและฝึก
ประสบการณ์วชิ าชีพ
งบดาเนินการ
- ค่าตอบแทนวิทยากร
- ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา
รวม

พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

155,020
36,750

44,000
-

37,020
14,850

37,000
11,850

37,000
10,050

145,650

69,150

-

44,400

32,100

18,000
49,000

-

7,200
19,800

5,400
15,800

5,400
13,400

404,420

113,150

78,870

114,450

97,950

รายละเอียดการใช้จา่ ยงบประมาณ
ลาดับ
1

2

3

รายการ
การจัดการเรียนการสอน
งบดาเนินงาน
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุการเรียนการสอน
- ค่าวัสดุการฝึกประสบการณ์
กิจกรรมรายวิชาฝึกปฏิบัติ
งบดาเนินการ
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุฝึกปฏิบัติรายวิชา
กิจกรรมโครงการเตรียมและฝึก
ประสบการณ์วชิ าชีพ
งบดาเนินการ
ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร
- ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

4
10

ครั้งๆละ
ครั้งๆละ

-

-

971

คน ๆ ละ

3

หน่วยกิตๆละ

10
245

หมู่ๆละ
คนๆละ

1
1

ครั้ง ๆ ละ
ครั้ง ๆ ละ

อัตราต่อหน่วย

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)

อัตรา

หน่วย

37,000
-

บาท
-

155,020
36,750

50 บาท

145,650

1,800 บาท
200 บาท

18,000
49,000
404,420
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แผนการใช้จา่ ยเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
กิจกรรม
1 จัดการเรียนการสอน
- ค่าวัสดุการเรียนการสอน
- ค่าวัสดุกการฝึก
ประสบการณ์
2 กิจกรรมรายวิชาฝึกปฏิบัติ
- ค่าวัสดุฝึกปฏิบัติรายวิชา
3 กิจกรรมโครงการเตรียมและ
ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
- ค่าตอบแทนวิทยากร
- ค่าตอบแทนอาจารย์ที่
ปรึกษา
รวม

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย
และวัสดุ

ค่า
สาธารณูปโภค

ครุภัณฑ์

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

งบเงิน
อุดหนุน

งบ
รายจ่ายอื่น

รวม

155,020
36,750

155,020
36,750

145,650

145,650

18,000
49,000

67,000

งบลงทุน

18,000
49,000

337,420

404,420

36
แผนการใช้จา่ ยเงิน (จาแนกตามรายไตรมาส) สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)
รหัสเขตตาม
หน้าที่/กิจกรรม
133434100501
133434100502
133434100503

ชื่อกิจกรรม
จัดการเรียนการสอน
กิจกรรมรายวิชาฝึก
ปฏิบัติ
กิจกรรมโครงการ
เตรียมและฝึก
ประสบการณ์วชิ าชีพ

รหัสศูนย์
ต้นทุน

รหัสเงินทุน

รหัสการควบคุม

1040000
1040000

3202
3202

5102020300
5102020300

ค่าใช้สอยและวัสดุ
ค่าใช้สอยและวัสดุ

1040000

3202

5102010300

ค่าตอบแทน

รวมทั้งสิ้น

รายการ

พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
44,000
51,870
48,850
47,050
69,150
44,400
32,100
27,000

113,150

78,870

21,200

114,450

18,800

97,950
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาการจัดการสาหรับบุคลากรประจาการ (ภาคกศ.บป.) คณะวิทยาการจัดการ จานวน 1,043 คน และ
คณาจารย์ ผู้ สอน ได้ มี วั สดุ และอุ ปกรณ์ เพี ยงพอส าหรั บการจั ดการเรี ยนการสอน ฝึ กปฏิ บั ติ และฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
2. การจัดการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ สาหรับ กศ.บป.มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของโครงการ
1.1. เชิงปริมาณ
1) จานวนนักศึกษา กศ.บป. ที่คงอยู่ จานวน 1,043 คน
2) จานวนนักศึกษาเข้าใหม่ตามแผนการับนักศึกษา 660 คน
1.2. เชิงคุณภาพ
1) นักศึกษา กศ.บป.ของคณะวิทยาการจัดการ มีวัสดุและอุปกรณ์การเรียนการสอนรายวิชา
ฝึกปฏิบัติ และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2) อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา กศ.บป. คณะวิทยาการจัดการ ทุกหลักสูตรมีวัสดุการ
เรียนการสอนเพียงพอตลอดปีงบประมาณ
1.3. เชิงเวลา
การดาเนินการเป็นไปตามแผนที่กาหนดทุกกิจกรรม
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถอื ว่าดี
2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
เอกสารเบิกจ่ายถูกต้องตามระยะเวลาที่กาหนด
การวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษาคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558
นโยบายที4่
สังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายย่อยที่ 4.1 การศึกษา
2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2555-2569
นโยบายที1่
สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มคี ณ
ุ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่น
และประเทศชาติ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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ยุทธศาสตร์ที่1 เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งด้านวิชาการ
กลยุทธ์ที่1
เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มคี ุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และ
ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ
2.3 ความสอดคล้องกับตัวชีว้ ัดความสาเร็จตามผลผลิตของสานักงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 (สงป.)
ผลผลิตที่ : 4 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชีว้ ัดที่ 13 : จานวนผู้สาเร็จการศึกษา(ด้านสังคมศาสตร์)
2.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชีก้ ารประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 2.1
ระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทิ์ผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
2.5 ความสอดคล้องกับตัวชีว้ ัดการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ
ประจาปี พ.ศ. 2556 (ก.พ.ร)
มิตทิ ี่ 2
ด้านคุณภาพ
ตัวชีว้ ัดที่ 4
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บณ
ั ฑิตต่อบัณพิต
2.6 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชีก้ ารประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558)
ระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
มาตรฐานที่1 ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1
บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2
คุณภาพของบัณพิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
3. ความพร้อมของโครงการ
สามารถดาเนินการได้ทันที

39
133434100600 โครงการสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจ่าย:
วงเงินงบประมาณ:
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:

4. การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม
4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคณ
ุ ภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เพื่อผลิตกาลังคนที่มคี ุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
1. จานวนผูส้ าเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
4. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5. ร้อยละผูส้ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6. ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด
งบลงทุน
148,000 บาท
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
ผู้รับผิดชอบ :คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

หลักการและเหตุผล
ในปีงบประมาณ 2556 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา การจัดการเรียนการ
สอนนักศึกษามีตามโครงการ การจัดการศึกษาสาหรับบุคลากรประจาการ (กศ.บป) จานวน 5 หลักสูตร มีนักศึกษา
ที่คงอยูแ่ ละนักศึกษาที่เข้าใหม่ ตามแผนการรับนักศึกษา รวมทั้งสิ้น 1,703 คน ในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา
ดังกล่าว จาเป็นต้องมีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องปริ๊นเตอร์ ซึ่งในปี พ.ศ. 2555 คณะวิทยาการจัดการ ได้รับ
ผลกระทบจากอุทกภัย ทาให้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องปริน้ เตอร์ ได้รับความเสียหายบางส่วนทาให้ไม่เพียงพอ
ในการปฏิบัตงิ านของคณาจารย์และบุคลากร ประกอบกับในปีงบประมาณ 2556 คณะวิทยาการจัดการ คณะได้มี
การจัดการเรียนการสอนที่อาคาร 41 ซึ่งยังไม่มคี รุภัณฑ์เครื่องทาน้าเย็น เพื่ออานวยความสะดวกให้กับนักศึกษา จึงมี
ความจาเป็นต้องจัดซือ้ ครุภัณฑ์เครื่องทาน้าเย็นเพื่อให้บริการแก่นักศึกษา และคณาจารย์ที่จัดการเรียนการสอนอยู่ที่
อาคารดังกล่าว
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการศึกษาและให้บริการนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
1.1
นักศึกษาและบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการได้ใช้ครุภัณฑ์

ปริมาณ
90

หน่วยนับ
ร้อยละ

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1 บุคลากรมีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องปริ๊นเตอร์ในการปกิบัตงิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 คณะมีเครื่องทาน้าเย็นที่สามารถให้บริการนักศึกษาได้อย่างเพียงพอตามความต้องการ
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3. เป้าหมายเชิงเวลา
การดาเนินงานเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา: 3 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2555
วันสิน้ สุด:

31 ธันวาคม 2555

ปฏิทนิ การปฏิบัตงิ าน
ลาดับ

พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นตอน / กิจกรรม
กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์
- จัดซือ้ ตู้ทาน้าเย็น
- จัดซือ้ เครื่องปริ้นเตอร์
- จัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์ตงั้ โต๊ะ

แผนการดาเนินงาน
ลาดับ
1

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์
- จัดซือ้ ตู้ทาน้าเย็น
- จัดซือ้ เครื่องปริ้นเตอร์
- จัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์ตงั้ โต๊ะ

ปริมาณ
หน่วยนับ
รวมทั้งสิ้น

1
1
1

พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

1
1
1

-

-

-

แผนการใช้จา่ ยเงิน
ลาดับ
1

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์
- จัดซือ้ ตู้ทาน้าเย็น
- จัดซือ้ เครื่องปริ้นเตอร์
- จัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์ตงั้ โต๊ะ

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น(บาท)

72,000
36,000
40,000

พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1
1
1

-

-

-
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รายละเอียดการใช้จา่ ยงบประมาณ
ลาดับ
1

รายการ
กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์
งบลงทุน
- จัดซือ้ ตู้ทาน้าเย็น
- จัดซือ้ เครื่องปริ้นเตอร์
- จัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์ตงั้ โต๊ะ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

4
2
2

เครื่องๆละ
เครื่องๆละ
เครื่องๆละ

อัตราต่อหน่วย
อัตรา

หน่วย

18,000
18,000

บาท
บาท
บาท

20,000

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)

72,000
36,000
40,000
148,000
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แผนการใช้จา่ ยเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
กิจกรรม

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย
และวัสดุ

งบลงทุน
ค่า
สาธารณูปโภค

1. กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์
- จัดซือ้ ตู้ทาน้าเย็น
- จัดซือ้ เครื่องปริ้นเตอร์
- จัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์
ตั้งโต๊ะ
รวม

ครุภัณฑ์

72,000
36,000
40,000
148,000

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

งบเงิน
อุดหนุน

งบ
รายจ่ายอื่น

รวม

72,000
36,000
40,000
148,000

แผนการใช้จา่ ยเงิน (จาแนกตามรายไตรมาส) สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)
รหัสเขตตาม
หน้าที่/กิจกรรม

ชื่อกิจกรรม

รหัสศูนย์
ต้นทุน

133434100601
133434100601
133434100601

จัดซือ้ ครุภัณฑ์
จัดซือ้ ครุภัณฑ์
จัดซือ้ ครุภัณฑ์

1040000
1040000
1040000

รหัสเงินทุน

รหัสการควบคุม

รายการ

3603
3603
3603
รวมทั้งสิ้น

8331017200
8329002900
8329001D00

ตู้ทาน้าเย็น
เครื่องปริ้นเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์

พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
72,000
36,000
40,000
148,000
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเครื่อง
ปริ๊นเตอร์ในการปฏิบัตงิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. คณะวิทยาการจัดการมีเครื่องทาน้าเย็นที่สามารถให้บริการนักศึกษาได้อย่างเพียงพอตามความต้องการ
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของการดาเนินงาน
1.1 เชิงปริมาณ
คณะวิทยาการจัดการ มีครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริน้ เตอร์ และตู้ทาน้าเย็นในการ ให้บริการ
1.2 เชิงคุณภาพ
1) บุคลากรมีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องปริ๊นเตอร์ในการปฏิบัตงิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
2) คณะวิทยาการจัดการมีเครื่องทาน้าเย็นที่สามารถให้บริการนักศึกษาได้อย่างเพียงพอตาม
ความต้องการของนักศึกษา
1.3 เชิงเวลา
การดาเนินการเป็นไปตามแผนที่กาหนด
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
3.1 มีแผนการใช้จา่ ยงบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาสาหรับบุคลากรประจาการ
3.2 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจาเดือนและไตรมาส
3.3 แบบติดตามและประเมินผลโครงการ
วิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การศึกษาคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผนดิน (พ.ศ.2555 – 2558) :
นโยบายที่ 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวติ
2.2 ความสอดคล้องกับกรอบแผนพัฒนา พ.ศ.2555-2558 ของมหาวิทยาลัย ::
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งด้านวิชาการ
2.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ.2555 - 2558:
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งด้านวิชาการ
2.4 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวชีว้ ัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
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ตัวบ่งชี้ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์ การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
3. ความพร้อมของโครงการ
ดาเนินการได้ทันที
รายละเอียดรายการค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง
รายการ

จานวน/
หน่วยนับ

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

1. ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 41
1.1 ตู้ทาน้าเย็น

4 เครื่อง

18,000

1.2 เครื่องปริ้นเตอร์

2 เครื่อง

18,000

36,000

1.3 คอมพิวเตอร์ตงั้ โต๊ะ

2 เครื่อง

20,000

40,000

72,000

คุณลักษณะ/คาชี้แจง

คุณลักษณะ
ตู้ทาน้าเย็น 4 หัวก๊อก แบบต่อท่อประปา ตัวตู้ภายใน-ภายนอกและถัง
บรรจุน้าทาจาก
แสตนเลส ไม่มสี ารตะกั่ว ทางน้าเข้ามีขนาด ½ นิว้
มีระบบป้องกันคอมเพรสเซอร์ทางานเกินกาลัง ระบายความร้อนด้วย
คอนเดนเซอร์ชนิดรังผึง้ โดยมีมอเตอร์พัดลมดูด-เป่า ควบคุมระดับน้าในตู้
ด้วยลูกลอย ควบคุมความเย็นด้วย
เทอร์โมสตัท ระดับความเย็น 4-8
องศา c
คุณลักษณะ
HP LaserJet Printer P2055d ความเร็วใน การพิมพ์ขาว-ดา 33 แผ่น/นาที
ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก 8 วินาที (Ready Mode) RMPV 750-3,000
แผ่นต่อเดือน ความละเอียด 1200x1200 dpi หน่วยความจา 64 MB (ขยาย
ได้สูสุด 320 MB ) รองรับปริมาณการพิมพ์ต่อเดือน 50,000 แผ่น มีระบบ
กลับกระดาษอัตโนมัติ 2 ด้าน เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่าน USB
รับประกัน 3 ปี
คุณลักษณะ
ซีพยี ู Intel Core i3-2120 Processor
หน่วยความจา 4GB PC3-10600 Memory (1x4G )
ฮาร์ดดิสก์ 500GB 7200RPM SATA-6G 1 t HD USB Standard
JB Keyboard (Thailand - English)
USB Optical BLK Mouse
22-in 1 3.5 JB M dia Card Reader
Parallel Port Adapter
จอภาพ LE1902x 18.5-In LED Monitor (Thailand - Engli h)
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1010100 สานักงานอธิการบดี กองกลาง
133434200700 งานสนับสนุนการจัดการเรีนการสอน ภาค กศ.บป.
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจ่าย:
วงเงินงบประมาณ:
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:

4. การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม
4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคณ
ุ ภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เพื่อผลิตกาลังคนที่มคี ุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
1. จานวนผูส้ าเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
4. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ
5. ร้อยละผูส้ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6. ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด
งบดาเนินงาน
15,955,375
บาท
หน่วยงาน : กองกลาง
ผู้รับผิดชอบ :นางสุนทรี โพธิกุล

หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กาหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น มีวั ต ถุ ประสงค์ ใ นการให้ ก ารศึก ษา ส่ ง เสริ ม วิชาการและวิชาชีพ ชั้น สู ง ทาการสอน วิจั ย
ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว กองกลางมีหน้าที่สนับสนุนภาระของมหาวิทยาลัย
คือ
1. สนับสนุนการให้การศึกษาและผลิตบัณฑิต
2. สนับสนุนการวิจัยและแสวงหาความจริงเพื่อสูค่ วามเป็นเลิศทางวิชาการ
3. สนับสนุน ร่วมมือและให้บริการทางวิชาการ
4. สนับสนุนการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5. สนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นาชุมชน
6. สนับสนุนการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. สนับสนุนการประสานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
8. สนับสนุนการแสวงหาแนวทางปรับปรุง พัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี
9. สนับสนุนการสืบสานโครงการอันเนื่องมากจากแนวพระราชดาริ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัตงิ านของสานักงานอธิการบดี(กองกลาง)เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. เพื่อส่งเสริมกระบวนการปฏิบัตงิ านให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัตริ าชการ
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามมาตรฐานการกาหนดตาแหน่งให้มีศักยภาพสูงสุด
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เป้าหมาย
1.

เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
1.1
1.2
1.3
1.4

รายการเป้าหมาย

ปริมาณ
3
12
1,500
250

จานวนลูกจ้างชั่วคราว
จานวนวัสดุ อุปกรณ์ และงานจ้างเหมา
จานวนนักศึกษาภาค กศ.บป.
จานวนวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนสาหรับบุคลากร

หน่วยนับ
อัตรา
เดือน
คน
คน

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
บุคลากรและผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการเพิ่มขึน้ ประสิทธิภาพ
3. เป้าหมายเชิงเวลา
ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณทันตามเป้าหมายที่กาหนด
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น:

1 ตุลาคม 2555

วันสิน้ สุด:

30 กันยายน 2556

ปฏิทนิ การปฏิบัตงิ าน
ลา
ดับ
1
2

พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นตอน / กิจกรรม
กิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ภาค กศ.บป
การจัดการศึกษาศูนย์อุดมการการศึกษาอ่างทอง

แผนการดาเนินงาน
ลา
ดับ
1

2

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
กิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัย
1.1 งบดาเนินการ
กิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ภาคพิเศษ ศูนย์อา่ งทอง
2.1 งบบุคลากร
2.1 งบดาเนินการ

ปริมาณ
หน่วยนับ
รวมทั้งสิ้น

พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12

เดือน

3

3

3

3

12
12

เดือน
เดือน

3
3

3
3

3
3

3
3

47
แผนการใช้จา่ ยเงิน
ลา
ดับ
1

2

งบประมาณรวมทั้ง
สิ้น(บาท)

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
กิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัย
1.1 งบดาเนินการ
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอยและวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
กิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ภาคพิเศษ ศูนย์อา่ งทอง
2.1 งบบุคลากร
2.1 งบดาเนินการ
- ค่าใช้สอยและวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
รวมทั้งสิ้น

พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

15,025,935
15,025,935
11,000,000
1,656,955
2,368,980
929,440

2,750,000
414,200
592,200

2,750,000
414,200
592,200

2,750,000
414,200
592,200

2,750,000
414,355
592,380

351,840

87,960

87,960

87,960

87,960

517,600
60,000
15,955,375

129,400
15,000
3,988,760

129,400
15,000
3,988,760

129,400
15,000
3,988,760

129,400
15,000
3,989,095

รายละเอียดการใช้จา่ ยงบประมาณ
ลา
ดับ
1

2

รายการ
กิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนภาคพิเศษ มหาวิทยาลัย
งบดาเนินการ
1.1 ค่าตอบแทน
- ค่าสอน
- ค่ากรรมการดาเนินงาน
- ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิ าน
1.2 ค่าใช้สอยและวัสดุ
- ค่าจ้างเหมาบริการ
- เงินคืนค่าหน่วยกิต
- ค่าวัสดุ
1.3 ค่าสาธารณูปโภค
กิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนภาคพิเศษ ศูนย์อ่างทอง
งบบุคลากร
2.1 เงินเดือน
ค่าจ้างชั่วคราว

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

อัตราต่อหน่วย
อัตรา

หน่วย

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)
15,025,935

11,000,000
3 ภาคเรียนๆละ

1,656,955

2,368,980
929,440

351,840
3

คนๆละ

12

เดือนๆละ

หมาย
เหตุ
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ลา
ดับ

รายการ
งบดาเนินงาน
2.2 ค่าใช้สอยและวัสดุ
- ค่าประกันสังคม
- ค่าจ้างเหมาบริการ
- เงินคืนค่าหน่วยกิต
- ค่าวัสดุ
2.3 ค่าสาธารณูปโภค
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

อัตราต่อหน่วย
อัตรา

หน่วย

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)
517,600

60,000
15,955,375

หมาย
เหตุ
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แผนการใช้จา่ ยเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
เงินเดือนและ
ค่าจ้าง
ประจา

กิจกรรม

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ

ค่าตอบแทน

351,840

1.กิจกรรมสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน
ภาค กศ.บป
2.กิจกรรมศูนย์อุดมการ
การศึกษาศูนย์อ่างทอง
รวม

351,840

ค่าใช้สอย
และวัสดุ

งบลงทุน
ค่า
สาธารณูปโภค

ครุภัณฑ์

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

งบเงินอุดหนุน

งบ
รายจ่ายอื่น

รวม

517,600

60,000

929,440

11,000,0000

1,656,955

2,368,980

15,025,935

11,000,0000

2,174,555

2,428,980

15,955,375

แผนการใช้จา่ ยเงิน (จาแนกตามรายไตรมาส) สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)
รหัสเขตตาม
หน้าที่/กิจกรรม
133434200701

133434200702

ชื่อกิจกรรม
สนับสนุนการจัดการ
เรียนการอสอน ภาค
พิเศษศูนย์
มหาวิทยาลัย

สนับสนุนการจัดการ
เรียนการอสอน ภาค
พิเศษศูนย์อา่ งทอง

รหัสศูนย์
ต้นทุน

รหัสเงินทุน

รหัสการควบคุม

รายการ

1010100

3102

5102010300

ค่าตอบแทน

1010100
1010100
1010100

3102
3102
3101

5102020300
5102030300
5101010300

คชส.และวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
เงินเดือนและค่าจ้าง

พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
2,750,000
2,750,000
2,750,000

414,200
592,200
87,960

414,200
592,200
87,960

414,200
592,200
87,960

ไตรมาส 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2,750,000

414,355
592,380
87,960
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รหัสเขตตาม
หน้าที่/กิจกรรม

ชื่อกิจกรรม

รหัสศูนย์
ต้นทุน
1010100
1010100

รหัสเงินทุน
3102
3102
รวมทั้งสิ้น

รหัสการควบคุม
5102020300
5102030300

รายการ
คชส.และวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค

พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
129,400
129,400
129,400
15,000
15,000
15,000
3,988,760
3,988,760
3,988,760

ไตรมาส 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
129,400
15,000
3,989,095
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. การปฏิบัตงิ านของสานักงานอธิการบดีมีประสิทธิภาพ
2. กระบวนการปฏิบัตงิ านสอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัตริ าชการ
3. บุคลากรมีศักยภาพตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่สูงสุด
การประเมินผลการดาเนินการ
1. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของการดาเนินงาน
1.1 จานวนบุคลากรที่เข้ารับบริการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90
1.2 บุคลากรและผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 85
1.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ งบลงทุนตามแผนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
การสารวจ โดยใช้แบบสรุปจานวนบุคลากร และผลการดาเนินงาน
การวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1.

ประเภทโครงการ:
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ยุทธศาสตร์ที่ 4 :
การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558
นโยบายที่ 4 : สังคมและคุณภาพชีวิต
2.2 ความสอดคล้องกับ (ร่าง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555-2569
นโบยายที่ 1 : ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มคี ุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต้องการของ
สังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัตขิ องบัณฑิตที่พึ่งประสงค์และพัฒนาความ
เป็นเลิศทางวิชาการตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ
2.3 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชีก้ ารประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)
2.3.1 องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ 1.1
กระบวนการพัฒนาแผน
2.3.2 องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ 7.1
ภาวะผู้นาสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
ตัวบ่งชี้ 7.2
การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 7.3
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
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ตัวบ่งชี้ 7.4
ระบบบริหารความเสี่ยง
2.3.3 องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ 8.1
ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
2.3.4 องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ 9.1
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
2.4 ความสอดคล้องกับตัวชีว้ ัดการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ
ประจาปี พ.ศ. 2556 (ก.พ.ร)
มิตทิ ี่ 3 :
มิตดิ ้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
ตัวชีว้ ัดที่ 6 : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน
ตัวชีว้ ัดที่ 7 : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน
2.5 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชีก้ ารประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558)
ระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
มาตรฐานที่ 5 : การบริหารและการพัฒนาสถาบัน
ตัวบ่งชีท้ ี่12 : การปฏิบัตติ ามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน
ตัวบ่งชีท้ ี่13 : การปฏิบัตติ ามบทบาทหน้าที่สถาบัน
ตัวบ่งชีท้ ี่14 : การพัฒนาคณาจารย์
3. ความพร้อมของโครงการ
ดาเนินการได้ทันที
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1010300 สานักงานอธิการบดี กองบริการการศึกษา
133434200800 งานบริหารจัดการเรียนการสอน
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจ่าย:
วงเงินงบประมาณ:
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม
4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคณ
ุ ภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เพื่อผลิตกาลังคนที่มคี ุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
1. จานวนผูส้ าเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
4. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจบการศึกษา
5. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6. ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด
งบ กศ.บป. ดาเนินงาน
101,500 บาท
หน่วยงาน : กองบริการการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ : นางลักขณา เตชวงษ์

หลักการและเหตุผล
กองบริการการศึกษา เป็นหน่วยงานภายในสานักงานอธิการบดี มีพันธกิจในการสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน การพัฒนางานประมวลผล การสนับสนุนขูอมูลทางการศึกษาและการให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์
บุคลากร ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งพันธกิจดังกล่าว เป็นงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับการจัดทาเอกสาร สื่อ
การเรียนการสอนการเก็บข้อมูลการลงทะเบียน การจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เพื่อใช้ในการสนับสนุนการเรียนการสอน และ
เบิกจ่ายค่าเบีย้ เลีย้ งในการไปราชการเพื่อติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษา ดังนัน้ เพื่อให้การ
ดาเนินงานของกองบริการการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงจาเป็นต้องจัดเตรียมทรัพยากร
ให้เหมาะสม
เพียงพอและพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การสนับสนุนการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสาหรับนักศึกษา ภาค กศ.บป. ที่คงอยูด่ ้านวิทยาศาสตร์และด้าน
สังคมศาสตร์
เป้าหมาย
1.

เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
1.1
จานวนนักศึกษาที่เข้ารับบริการ

รายการเป้าหมาย

ปริมาณ
1,500

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การให้บริการของกองบริการ
การศึกษา

หน่วยนับ
คน
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3. เป้าหมายเชิงเวลา
การจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไปแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น:

1 ตุลาคม 2555

วันสิน้ สุด:

31กั กันยายน

2556

ปฏิทนิ การปฏิบัตงิ าน
ลา
ดับ

พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นตอน / กิจกรรม

1 จัดตารางเรียนตารางสอน ตารางสอบ สาหรับนักศึกษา
2 จัดซือ้ วัสดุ อุปกรณ์สานักงาน
3 ให้บริการการนักศึกษา เช่น การลงทะเบียน/การโอน/
ยกเว้นอธิบายหลักสูตรและแผนการเรียน การ
ประมวลผลการศึกษา
4 การอนุมัติผลการสาเร็จการศึกษา
5 ไปราชการตามที่ได้รับมอบหมาย

แผนการดาเนินงาน
ลา
ดับ
1
2
3

4
5

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
จัดตารางเรียนตารางสอน ตารางสอบ
สาหรับนักศึกษา
จัดซือ้ วัสดุ อุปกรณ์สานักงาน
ให้บริการการนักศึกษา เช่น การ
ลงทะเบียน/การโอน/ยกเว้นอธิบายหลักสูตร
และแผนการเรียน การประมวลผล
การศึกษา
การอนุมัติผลการสาเร็จการศึกษา
ไปราชการตามที่ได้รับมอบหมาย

3

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ภาคเรียน
1
1
1

4
3

ครั้ง
ภาคเรียน

3
3

ภาคเรียน
ภาคเรียน

ปริมาณ
หน่วยนับ
รวมทั้งสิ้น

1

1
0.5

1
1

1
0.5

1

1
1

1

1

1
1
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แผนการใช้จา่ ยเงิน
ลา
ดับ
1

งบประมาณรวมทั้ง
สิ้น(บาท)

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
ค่าตอบแทน/ค่าวัสดุ/ใช้สอย
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าวัสดุ/ค่าถ่ายเอกสาร
1.2 ค่าวัสดุนามั
้ น และค่าใช้สอยเบีย้ เลี้ยงไป
ราชการ

3 ภาคเรียน
3 ภาคเรียน

พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

20,000

20,000
2,000

10,000
2,000

45,000
2,000

รายละเอียดการใช้จา่ ยงบประมาณ
ลา
ดับ
1

รายการ
ค่าวัสดุ/ใช้สอย
1.1 ค่าซือ้ วัสดุ อุปกรณ์สานักงาน
1.2 ค่าวัสดุนามั
้ น และค่าใช้สอยเบีย้
เลี้ยงไปราชการ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

3
3

ภาคเรียนๆละ
ภาคเรียนๆละ

1

ครั้งๆ ละ

อัตราต่อหน่วย
อัตรา

หน่วย

31,833.33 บาท
2,000 บาท

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)
95,500
6,000
101,500

หมาย
เหตุ
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แผนการใช้จา่ ยเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
กิจกรรม

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ

ค่าตอบแทน

ค่าวัสดุ/ใช้สอย
ค่าซื้อวัสดุ อุปกรณ์
สานักงาน
ค่าวัสดุน้ามัน และค่าใช้
สอยเบี้ยเลี้ยงไปราชการ
รวม

ค่าใช้สอย
และวัสดุ

งบลงทุน
ค่า
สาธารณูปโภค

ครุภัณฑ์

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

งบเงินอุดหนุน

งบ
รายจ่ายอื่น

รวม

95,000

95,000

6,000

6,000
101,500

101,500

แผนการใช้จา่ ยเงิน (จาแนกตามรายไตรมาส) สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)
รหัสเขตตาม
หน้าที่/กิจกรรม
133434200801

ชื่อกิจกรรม
งานบริหารจัดการ
เรียนการสอน

รหัสศูนย์
ต้นทุน

รหัสเงินทุน

รหัสการควบคุม

1010300

3202

5102020300

รวมทั้งสิ้น

รายการ
คชส.และวัสดุ

พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
20,500
22,000
12,000

20,500

22,000

12,000

ไตรมาส 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
47,000

47,000
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการให้บริการ ร้อยละ 65
2. ความพึงพอใจของผู้สาเร็จการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 65
การประเมินผลการดาเนินงาน
1.

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของการดาเนินงาน
ร้อยละ 85 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3 บรรลุตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ
การวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1.

ประเภทโครงการ:
โครงการตาม ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ยุทธศาสตร์ที่ 4 :
การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวติ และความเท่าเทียมกันในสังคม
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558
2.1.1 นโยบายที่ 4: สังคมและคุณภาพชีวิต
นโนบายย่อยที่ 4.1: การศึกษา
2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555-2569
นโยบายที่ 1 : ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มคี ณ
ุ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม
ท้องถิ่นและประเทศชาติ รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษา เพื่อความเข้มแข็งด้านวิชาการ
2.3 ความสอดคล้องกับตัวชีว้ ัดความสาเร็จตามผลผลิตของสานักงบประมาณ ประจาปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2556 (สงป.)
ผลผลิตที่ :
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชีว้ ัดที่ 13 : จานวนผู้สาเร็จการศึกษา (ด้านสังคม)
3. ความพร้อมของโครงการ
ดาเนินการการได้ทันที
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133434200900 งานจัดการศึกษารายวิชาการศึกษาศึกษาทั่วไป
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจ่าย:
วงเงินงบประมาณ:
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม
4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคณ
ุ ภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เพื่อผลิตกาลังคนที่มคี ุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
1. จานวนผูส้ าเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
4. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจบการศึกษา
5. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6. ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด
งบดาเนินงาน
212,370
บาท
หน่วยงาน : กองบริการการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ : นางลักขณา เตชวงษ์

หลักการและเหตุผล
ตามประกาศคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เรื่ อ งแนวทางการปฏิ บั ติ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุด มศึก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2552 กาหนดให้ สถาบั นอุ ด มศึกษาบริ หารจั ดการหลัก สูต รเพื่อให้ไ ด้ บัณ ฑิต ที่ มี
คุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่งต้องมีการดาเนินการ
พัฒนาอาจารย์ทั้งด้านวิชาการ วิธีการสอน การวัดผลอย่างต่อเนื่อง จัดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ให้มีการรายงานผลการจั ดการศึกษาการประเมินหลักสุตรอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุก 5 ปีนั้น เพื่อให้การบริหาร
จัด การ การเรี ย นการสอนโดยเฉพาะอย่า งยิ่ง หมวดวิชาศึก ษาทั่ ว ไปของมหาวิทยาลั ย มีค วามคล่ อ งตั ว และมี
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน การจัดทาสื่อการสอนเอกสารคาสอน ตลอดจนเอกสารการประเมินผล
การศึกษาให้ครบถ้วนเพียงพอและเหมาะสมกับนักศึกษา อันจะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร จึงจาเป็นต้องมีการดาเนินการบริหารค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
วัตถุประสงค์
เพื่อ สนั บสนุ น การจั ด การเรี ย นการสอนรายวิ ชาศึก ษาทั่ ว ไปส าหรั บนั ก ศึก ษา ภาค กศ.บป. ที่ ค งอยู่ด้ า น
วิทยาศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์
เป้าหมาย
1.

เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
1.1
จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มารับบริการ ร้อยละ 65

ปริมาณ
1,500

หน่วยนับ
คน

59
3. เป้าหมายเชิงเวลา
การจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไปแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น:

1 ตุลาคม
255522555

วันสิน้ สุด:

30 กันยายน 2555

ปฏิทนิ การปฏิบัตงิ าน
ลา
ดับ
1

พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นตอน / กิจกรรม
ค่าวัสดุ/ใช้สอย/ในการจัดทาสื่อการสอนการสอบ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

แผนการดาเนินงาน
ลา
ดับ
1

ปริมาณ
หน่วยนับ
รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
ค่าวัสดุ/ใช้สอย/ในการจัดทาสื่อการสอน
การสอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

3

ภาค
เรียน

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
0.5
0.5
1
1

แผนการใช้จา่ ยเงิน
ลา
ดับ
1

งบประมาณรวมทั้ง
สิ้น(บาท)

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
ค่าวัสดุ/ใช้สอย
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าวัสดุ/ค่าถ่ายเอกสาร
1.2 ค่าวิเคราะห์ข้อมูล/เก็บแบบสอบถามความ
พึงพอใจในการรับบริการ

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 ภาคเรียน
3 ภาคเรียน

60,000
1,000

60,000
1,000

89,370
1,000

รายละเอียดการใช้จา่ ยงบประมาณ
ลา
ดับ
1

รายการ

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

อัตราต่อหน่วย
อัตรา

หน่วย

69,790

บาท

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)

ค่าวัสดุ/ใช้สอย
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าวัสดุ/ค่าถ่ายเอกสาร

3

ภาคเรียนๆละ

209,370

หมาย
เหตุ
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ลา
ดับ

รายการ
1.2 ค่าวิเคราะห์ข้อมูล/เก็บ
แบบสอบถามความพึงพอใจในการรับ
บริการ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
3 ภาคเรียนๆละ
ปริมาณรายการ

อัตราต่อหน่วย
อัตรา หน่วย
1,000 บาท

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)
3,000

212,370

หมาย
เหตุ
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แผนการใช้จา่ ยเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
เงินเดือนและ
ค่าจ้าง
ประจา

กิจกรรม

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ
- ค่าวัสดุ/ค่าถ่ายเอกสาร
- ค่าวิเคราะห์ข้อมูล/เก็บ
แบบสอบถามความพึง
พอใจในการรับบริการ
รวม

ค่าใช้สอย
และวัสดุ

งบลงทุน
ค่า
สาธารณูปโภค

ครุภัณฑ์

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

งบเงินอุดหนุน

งบ
รายจ่ายอื่น

รวม

209,370
3,000

209,370
3,000

212,370

212,370

แผนการใช้จา่ ยเงิน (จาแนกตามรายไตรมาส) สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)
รหัสเขตตาม
หน้าที่/กิจกรรม
133434200901

ชื่อกิจกรรม
งานจัดการศึกษา
รายวิชาการศึกษา
ทั่วไป

รหัสศูนย์
ต้นทุน
1010300

รหัสเงินทุน
3202

รวมทั้งสิ้น

รหัสการควบคุม
5102020300

รายการ
คชส.และวัสดุ

พ.ศ.2555
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
61,000

61,000

พ.ศ.2556
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
61,000
90,370

61,000

90,370
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
มีวัสดุ เอกสารการสอน/ตารา อุปกรณ์การสอน รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพียงพอสาหรับนักศึกษา
การประเมินผลการดาเนินงาน
1.

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของการดาเนินงาน
ร้อยละ 85 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3 บรรลุตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
แบบประเมิน/แบบสอบถาม การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
การวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1.

ประเภทโครงการ:
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ยุทธศาสตร์ที่ 4 :
การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวติ และความเท่าเทียมกันในสังคม
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558
นโยบายที่ 4: สังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายย่อยที่ 4.1: การศึกษา
2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555-2569
นโยบายที่ 1 : ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคณ
ุ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม
ท้องถิ่นและประเทศชาติ รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษา เพื่อความเข้มแข็งด้านวิชาการ
2.3 ความสอดคล้องกับตัวชีว้ ัดความสาเร็จตามผลผลิตของสานักงบประมาณ ประจาปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2556 (สงป.)
ผลผลิตที่ :
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชีว้ ัดที่ 13 : จานวนผู้สาเร็จการศึกษา (ด้านสังคม)
2.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชีก้ ารประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)
องค์ประกอบที่ 2 : การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 2.6 : ระบบและกลไกลการจัดการเรียนการสอน
3. ความพร้อมของโครงการ
ดาเนินการการได้ทันที
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133434201000 โครงการสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจ่าย:
วงเงินงบประมาณ:
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม
4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคณ
ุ ภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เพื่อผลิตกาลังคนที่มคี ุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
1. จานวนผูส้ าเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
4. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจบการศึกษา
5. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6. ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด
งบดาเนินงาน
98,500
บาท
หน่วยงาน : กองบริการการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ : นางลักขณา เตชวงษ์

หลักการและเหตุผล
กองบริการการศึกษา เป็นหน่วยงานภายในสานักงานอธิการบดี มีพันธกิจในการสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน การพัฒนางานประมวลผล การสนับสนุนข้อมูลทางการศึกษาและการให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์
และบุ ค ลากร ภายในและภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง พั น ธกิ จ ดั ง กล่าว เป็ น งานที่ ต้ อ งจั ด ท าข้ อ มู ล การติ ด ต่ อ
ประสานงานการออกเอกสารต่างๆ จานวนมาก ดังนัน้ เพื่อให้การดาเนินงานของกองบริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จึงจาเป็นต้องจัดเตรียมทรัพยากรเพื่อใช้ปฏิบัติ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในการให้บริการแก่นักศึกษาให้เหมาะสมและ
พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพจึงมีความจาเป็นที่
จะต้องจัดซือ้ ครุภัณฑ์ดังกล่าว
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้กองบริการการศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับบริการนักศึกษา
2. เพื่อให้กองบริการการศึกษามีตเู้ หล็กสาหรับเก็บเอกสารของนักศึกษา
เป้าหมาย
1.

เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
1.1
จานวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการบริการนักศึกษา
1.2
จานวนครุภัณฑ์ตเู้ หล็กเก็บเอกสาร

ปริมาณ
4
3

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1.
จัดตารางเรียน ตารางสอน และประมวลการศึกษาของนักศึกษา ได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ
2.2. นักศึกษาสาเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนที่กาหนด

หน่วยนับ
ชุด
ตู้
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2.3. นักศึกษาเข้าใหม่ทุกคนมีคุณสมบัตเิ ป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
3. เป้าหมายเชิงเวลา
3.1 จัดตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ เพื่อใช้ก่อนเปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน
3.2 เสนอรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา หลังจากสอบปลายภาคภายใน 30 วัน
3.3 ดาเนินการรับสมัคร ตามระยะเวลาที่ประกาศกาหนด
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา: 3

เดือน วันเริ่มต้น:

1 ตุลาคม 2555

วันสิน้ สุด:

31 ธันวาคม 2555

ปฏิทนิ การปฏิบัตงิ าน
ลา
ดับ
1

พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นตอน / กิจกรรม
จัดซือ้ ครุภัณฑ์

แผนการดาเนินงาน
ลา
ดับ
1
2

พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เครื่อง
4
ตู้
3

ปริมาณ
หน่วยนับ
รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
จัดซือ้ ครุภัณฑ์
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร

4
3

แผนการใช้จา่ ยเงิน
ลา
ดับ
1

งบประมาณรวมทั้ง
สิ้น(บาท)

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
จัดซือ้ ครุภัณฑ์
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

53,000
29,000
16,500
98,500

53,000
29,000
16,500
98,500

รายละเอียดการใช้จา่ ยงบประมาณ
ลา
ดับ
1

รายการ
จัดซือ้ ครุภัณฑ์
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- เครือ่ งคอมพิวเตอร์
- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

2
2
3

เครื่องๆ ละ
เครื่องๆ ละ
ตู้ๆ ละ

1
1
1

26,500
14,500
5,500

อัตราต่อหน่วย
อัตรา
26,500

หน่วย

บาท
14,500 บาท
5,500 บาท

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)
53,000
29,000
16,500
98,500

หมาย
เหตุ
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ลา
ดับ

รายการ

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

อัตราต่อหน่วย
อัตรา

หน่วย

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)

หมาย
เหตุ
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แผนการใช้จา่ ยเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
กิจกรรม

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย
และวัสดุ

งบลงทุน
ค่า
สาธารณูปโภค

ครุภัณฑ์

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

งบเงินอุดหนุน

งบ
รายจ่ายอื่น

รวม

จัดซือ้ ครุภัณฑ์
- เครื่องคอมพิวเตอร์

53,000

- เครื่องคอมพิวเตอร์

29,000

- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร

16,500
98,500

รวม

53,000
29,000
16,500
98,500

แผนการใช้จา่ ยเงิน (จาแนกตามรายไตรมาส) สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)
รหัสเขตตาม
หน้าที่/กิจกรรม
133434201001

ชื่อกิจกรรม
จัดซือ้ ครุภัณฑ์

รหัสศูนย์
ต้นทุน
1010300

รหัสเงินทุน

รหัสการควบคุม

รายการ

3603

8329001E00

เครื่องคอมพิวเตอร์

3603
3603
รวมทั้งสิ้น

8329001F00
8320006200

เครื่องคอมพิวเตอร์
ตู้เก็บเอกสาร

พ.ศ.2555
ไตรมาส 1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
53,000
29,000
16,500
98,500

พ.ศ.2556
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
มีครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและเหมาะสม
การประเมินผลการดาเนินงาน
1.

ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของการดาเนินงาน
1.1 มีครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน จานวน 2 เครื่อง
1.2 มีครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ในการให้บริการ จานวน 2 เครื่อง
1.3 มีครุภัณฑ์ตู้เหล็กในการเก็บเอกสาร จานวน 3 ตู้
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถอื ว่าดี
2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
การสารวจข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกข้อมูลครุภัณฑ์
การวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1.

ประเภทโครงการ:
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ยุทธศาสตร์ที่ 4 :
การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวติ และความเท่าเทียมกันในสังคม
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558
นโยบายที่ 4: สังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายย่อยที่ 4.1: การศึกษา
2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555-2569
นโยบายที่ 1 : ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มคี ณ
ุ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม
ท้องถิ่นและประเทศชาติ รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษา เพื่อความเข้มแข็งด้านวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 1 :
เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มคี ุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และ
ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ
2.3 ความสอดคล้องกับตัวชีว้ ัดความสาเร็จตามผลผลิตของสานักงบประมาณ ประจาปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2556 (สงป.)
ผลผลิตที่ :
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชีว้ ัดที่ 13 : จานวนผู้สาเร็จการศึกษา (ด้านสังคม)
2.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชีก้ ารประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)
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องค์ประกอบที่ 2 : การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 2.5 : ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
3. ความพร้อมของโครงการ
ดาเนินการการได้ทันที
รายละเอียดรายการค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง

1.

เครื่องคอมพิวเตอร์

2

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท)
26,500

2.

เครื่องคอมพิวเตอร์

2

14,500

29,000

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร

3

5,500

16,500

ลาดับ
ที่

3.

จานวน/
หน่วยนับ

รายการ

รวม

รวมเงิน
(บาท)
53,000

98,500

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชี้แจง/เหตุผลความจาเป็น
มาตราฐานฯ
Intel core i5
Intel® H61 Express Chipset
4GB DDR3 Ram 10600/1333MHZ
1TB 7200RPM
จอ LED 20”
Intel Pentium Dual Core
Intel® H61 PCH Chipset
2GB DDR 3 Ram 10600/1333MHZ
Intel HD Graphics
จอ LED 18”
ขนาด กว้าง 91 เซนติเมตร
ลึก 45 เซนติเมตร
สูง 180 เซนติเมตร
คาชี้แจงฯ
ใช้ในการให้บริการนักศึกษาทีกองบริการการศึกษา
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1010400 สานักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา
133434201100 งานส่งเสริมสุขอนามัยและการรักษาพยาบาล
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจ่าย:
วงเงินงบประมาณ:
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:

4. การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม
4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคณ
ุ ภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เพื่อผลิตกาลังคนที่มคี ุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
1. จานวนผูส้ าเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
4. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจบการศึกษา
5. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6. ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด
งบดาเนินงาน
95,000 บาท
หน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษา
ผู้รับผิดชอบ : นางอรนุช เจียมพงษ์

หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้กาหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถานศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาและเป็ น นิติบุค คล เพื่อ ทาหน้า ที่ เป็ น สถาบั น อุ ดมศึก ษาเพื่อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น โดยมีวั ต ถุ ประสงค์ แ ละ
ภาระหน้าที่ ในการส่งเสริมการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ สร้างบัณฑิตที่มีความรู้คู่ความดี
สร้างสานึกในคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ประสานความ
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชนและองค์กรอื่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยี
พื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดารงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมทั้งศึกษา
ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ ทัง้ นี้โดยคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น
และสังคม สอดคล้องกับนโยบายการบริหารและการจัดการศึกษา ของรัฐ
กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาเป็ น หน่ ว ยงานหนึ่ ง ที่ ท าหน้ า ที่ ใ นการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น นั ก ศึ ก ษาในด้ า นของ
การให้บริการทางกายภาพ และสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา และมีพันธกิจหลักในการ
ส่งเสริมทางด้านการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาครบถ้วนทั้ง 5 ด้าน ให้สอดคล้องตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ดังนัน้ สุขภาพที่ดเี ป็นสิ่งสาคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถศึกษาและร่วมทากิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในขณะที่นักศึกษาทากิจกรรมอยู่ภายในมหาวิทยาลัย อาจเกิดการเจ็บป่วย หรือได้รับ
อุบัตเิ หตุ มหาลัยจึงควรจัดให้มีแพทย์และพยาบาลมาให้บริการให้คาปรึกษา ตรวจรักษาเบือ้ งต้น มีบุคลากรอยู่ประจา
ในการอานวยความสะดวกและให้บริการแก่นักศึกษา และจัดเตรียมยาและเวชภัณฑ์ที่จาเป็นในการปฐมพยาบาล
เบือ้ งต้นแก่ผู้เข้ามาใช้บริการ ทั้งนีย้ ังครอบคลุมไปถึงการให้บริการด้านสุขภาพแก่คณาจารย์และบุคลากรทุกฝ่ายของ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถดาเนินงานบรรลุตามภารกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน

70
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการให้บริการด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การตรวจสุขภาพ อนามัยให้แก่นักศึกษา คณาจารย์
และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
เป้าหมาย
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
1.1
นักศึกษาภาค กศ.บป อาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้ารับบริการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นด้านสุขภาพ
และอนามัย

ปริมาณ
หน่วยนับ
800 คน

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักศึกษาภาค กศ.บป อาจารย์ เจ้าหน้าที่ มีความพึงพอใจในกระบวนการให้บริการร้อยละ 80
3. เป้าหมายเชิงเวลา
ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนร้อยละ 95
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2555
วันสิน้ สุด: 30 กันยายน 2556
ปฏิทนิ การปฏิบัตงิ าน
ลาดับ
1
2

พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นตอน / กิจกรรม
จ้างแพทย์และพยาบาล
-ดาเนินการจ้างแพทย์และพยาบาล
จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
-ดาเนินการจัดซือ้ ยาและเวชภัณฑ์

แผนการดาเนินงาน
ลาดับ
1
2

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
จ้างแพทย์และพยาบาล
-ดาเนินการจ้างแพทย์และพยาบาล
จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
-ดาเนินการจัดซือ้ ยาและเวชภัณฑ์

ปริมาณ
หน่วยนับ
รวมทั้งสิ้น

12

ครั้ง

15

รายการ

พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3

3
15

3

3
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แผนการใช้จา่ ยเงิน
ลาดับ
1
2

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น(บาท)

จ้างแพทย์และพยาบาล
-ดาเนินการจ้างแพทย์และพยาบาล

68,850

จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
-ดาเนินการจัดซือ้ ยาและเวชภัณฑ์

26,150

พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
17,550

17,550

16,200

17,550

26,150

รายละเอียดการใช้จา่ ยงบประมาณ
ลาดับ
1

2

รายการ
กิจกรรมหลักที่ 1 จ้างแพทย์ และ
พยาบาล
ค่าตอบแทน
-ค่าตอบแทนแพทย์และพยาบาล
กิจกรรมหลักที่ 2 จัดซื้อยาและ
เวชภัณฑ์
-ยาและเวชภัณฑ์
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)
หน่วย
68,850

อัตราต่อหน่วย
อัตรา

68,850
26,150
26,150
95,000
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แผนการใช้จา่ ยเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
เงินเดือนและ
ค่าจ้าง
ประจา

กิจกรรม

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ

กิจกรรมหลักที่ 1 จ้างแพทย์
และพยาบาล
-ค่าตอบแทนแพทย์และ
พยาบาล
กิจกรรมหลักที่ 2 จัดซื้อยา
และเวชภัณฑ์
-ยาและเวชภัณฑ์
รวม

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย
และวัสดุ

งบลงทุน
ค่า
สาธารณูปโภค

ครุภัณฑ์

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

งบเงิน
อุดหนุน

งบ
รายจ่ายอื่น

68,850

68,850

รวม

68,850

26,150
26,150

26,150
95,000

แผนการใช้จา่ ยเงิน (จาแนกตามรายไตรมาส) สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)
รหัสเขตตาม
หน้าที่/กิจกรรม
133434201101
133434201102

ชื่อกิจกรรม

รหัสศูนย์
ต้นทุน

จ้างแพทย์และ
1010400
พยาบาล
จัดซือ้ ยาและเวชภัณฑ์ 1010400

รหัสเงินทุน

รหัสการควบคุม

รายการ

3502

5102010300

ค่าตอบแทน

3502
รวมทั้งสิ้น

5102020300

คชส.และวัสดุ

พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
17,550
17,550
16,200
17,550

17,550

26,150
43,700

16,200

17,550
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
มีก ารส่ งเสริ ม การให้ บริ ก ารด้า นการปฐมพยาบาลเบื้อ งต้น การตรวจสุ ขภาพ สุข อนามัย ให้ แ ก่นั ก ศึก ษา
ภาค กศ.บป อาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของการดาเนินงาน
1.1 จานวนนักศึกษาภาค กศ.บป อาจารย์ เจ้าหน้าทีไ่ ด้รับบริการ 800 คน
1.2 นักศึกษาภาค กศ.บป อาจารย์ เจ้าหน้าที่ มีความพึงพอใจในกระบวนการให้บริการร้อยละ 80
1.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนร้อยละ 95
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
การสารวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการ
การวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ยุทธศาสตร์ที่ 4 :
การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558
นโยบายที่ 4: สังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายย่อยที่ 4.4 ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555-2569
นโยบายที่ 3 : สนับสนุนร่วมมือและขยายการให้บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
เป็นที่พึ่งของท้องถิ่นและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 :การเป็นแหล่งจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก ที่สร้างความเข้มแข็งให้สังคม
กลยุทธ์ที่ 3: ขยายการให้บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น
และสังคม
2.3 ความสอดคล้องกับตัวชีว้ ัดความสาเร็จตามผลผลิตของสานักงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 (สงป.)
2.3.1 ผลผลิตที่ : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชีว้ ัดที่ : จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
2.3.2 ผลผลิตที่ : ผลงานการให้บริการทางวิชาการ
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ตัวชีว้ ัดที่ : ความพึงพอใจของผูร้ ับบริการในกระบวนการให้บริการ
2.4 ความสอดคล้องกับตัวชีว้ ัดการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ
ประจาปี พ.ศ. 2556 (ก.พ.ร)
มิตทิ ี่ 2:
มิตดิ ้านคุณภาพ
ตัวชีว้ ัดที่ 5: ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสติ นักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา
มิตทิ ี่ 3:
มิตดิ ้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
ตัวชีว้ ัดที่ 6: ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน
3. ความพร้อมของโครงการ
ดาเนินการทันที
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133434201200 งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาภาค กศ.บป.
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจ่าย:
วงเงินงบประมาณ:
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:

4. การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม
4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคณ
ุ ภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เพื่อผลิตกาลังคนที่มคี ุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
1. จานวนผูส้ าเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
4. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจบการศึกษา
5. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6. ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด
งบดาเนินงาน
95,485 บาท
หน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษา
ผู้รับผิดชอบ : นายพรศักดิ์ ทรัพย์สมบัติ

หลักการและเหตุผล
การดาเนินงานด้านกิจการนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนส่งเสริมเพื่อให้นักศึกษาเป็น
บัณฑิตที่มีคุณสมบัตพิ ร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึน้ ตามหลักสูตรกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
แบ่งออก ได้เป็นสองส่วน คือ การจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า และการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ดาเนินการโดย
องค์การนักศึกษา ภาคกศ.บป. ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถาบัน ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์
สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู่ ทักษะทาง
ปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ภาคกศ.บป. เป็นส่วนหนึ่งของงานที่กองพัฒนานักศึกษาได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม
ให้นักศึกษานาความรู้ดา้ นการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดาเนินโดยองค์การนักศึกษา ภาคกศ.บป. จาก
กิจกรรมต่อไปนี้เช่น กิจกรรมด้านวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมด้านกีฬาหรือการ
ส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมด้านบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
และกิจกรรมด้า นส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้นัก ศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒ นาทางด้านต่า ง ๆ ให้
สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาภาค กศ.บป. ให้สอดคล้องตามคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ
ประสงค์
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาภาค กศ.บป. ได้จัดกิจกรรมให้สอดคล้องทั้ง 5 ด้าน คือ กิจกรรมด้าน
วิชาการที่สง่ เสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมด้านกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรม
ด้านบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และ
กิจกรรมด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
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เป้าหมาย
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
1.1
มีการจัดกิจกรรมที่ตรงกับความต้องการของนักศึกษาและครบทัง้ 5 ด้าน
1.2
มีนักศึกษา ภาคกศ.บป. ทุกคณะ ทุกชั้นปี ทุกศูนย์ เข้าร่วมกิจกรรม

ปริมาณ
4
50-100

หน่วยนับ
กิจกรรม
คน / กิจกรรม

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1 นักศึกษา ภาค กศ.บป. ได้รับความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารับการอบรมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
2.2 นักศึกษาภาค กศ.บป. ได้รับความพึงพอใจจากการเข้ารับการอบรมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
3. เป้าหมายเชิงเวลา
ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนร้อยละ 95
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา: 9 เดือน วันเริ่มต้น: 1 มกราคม 2556 วันสิน้ สุด: 30 กันยายน 2556
ปฏิทนิ การปฏิบัตงิ าน
ลาดับ
1.

2.

3.

4.

ขั้นตอน / กิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสาหนึ่งวัด หนึ่งโรงเรียน
นักศึกษาภาคกศ.บป. (ศูนย์อ่างทอง)
- วางแผนการดาเนินงาน
- ประชาสัมพันธ์
- ดาเนินการจัดกิจกรรม
- ติดตามประเมินผล
กิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์
- วางแผนการดาเนินงาน
- ประชาสัมพันธ์
- ดาเนินการจัดกิจกรรม
- ติดตามประเมินผล
กิจกรรมกีฬาสร้างความสัมพันธ์ภายใน
นักศึกษาภาคกศ.บป. (ศูนย์อ่างทอง)
- วางแผนการดาเนินงาน
- ประชาสัมพันธ์
- ดาเนินการจัดกิจกรรม
- ติดตามประเมินผล
กิจกรรมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา
นักศึกษาภาคกศ.บป. (ศูนย์อ่างทอง)
- วางแผนการดาเนินงาน
- ประชาสัมพันธ์
- ดาเนินการจัดกิจกรรม

พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

77

ลาดับ

พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นตอน / กิจกรรม
-

ติดตามประเมินผล

แผนการดาเนินงาน
ปริมาณ
หน่วยนับ
รวมทั้งสิ้น

ลาดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

1.

กิจกรรมจิตอาสาหนึง่ วัด หนึ่งโรงเรียน
นักศึกษาภาคกศ.บป. (ศูนย์อา่ งทอง)
กิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์
กิจกรรมกีฬาสร้างความสัมพันธ์ภายใน
นักศึกษาภาคกศ.บป. (ศูนย์อา่ งทอง)
กิจกรรมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา
นักศึกษาภาคกศ.บป.
(ศูนย์อ่างทอง)

2.
3.
4.

1

ครั้ง

1
1

ครั้ง
ครั้ง

1

ครั้ง

พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1
1
1
1

แผนการใช้จา่ ยเงิน
ลาดับ
1.
2.
3.
4.

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น(บาท)

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
กิจกรรมจิตอาสาหนึง่ วัด หนึ่งโรงเรียน
นักศึกษาภาคกศ.บป. (ศูนย์อา่ งทอง)
กิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์
กิจกรรมกีฬาสร้างความสัมพันธ์ภายใน
นักศึกษาภาคกศ.บป. (ศูนย์อา่ งทอง)
กิจกรรมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา
นักศึกษาภาคกศ.บป. (ศูนย์อา่ งทอง)

30,000

พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
30,000

15,885
28,100

15,885
28,100

21,500

21,500

รายละเอียดการใช้จา่ ยงบประมาณ
ลาดับ
1.

รายการ
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมจิตอาสา
หนึ่งวัด หนึ่งโรงเรียน นักศึกษา
ภาคกศ.บป. (ศูนย์อ่างทอง)
ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร
ค่าใช้สอย
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

1

คน ๆ ละ

80

คน ๆ ละ

3

ชั่วโมง
2

มือ้ ๆ ละ

อัตราต่อหน่วย
อัตรา

หน่วย

1200 บาท
25

บาท

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)
30,000

3,600
4,000

78

ลาดับ

2.

3.

4.

รายการ
-ค่าติดตามประเมินผล
ค่าวัสดุ
-ค่าวัสดุอุปกรณ์
-ค่าป้าย
-ค่าอุปกรณ์กีฬา
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต์
ค่าใช้สอย
-ค่าตกแต่งสถานที่
-ค่าบารุงดนตรีไทย
-ค่าติดตามประเมินผล
ค่าวัสดุ
-ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม
-ค่าป้าย
-ค่าเครื่องไทยธรรม
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมกีฬาสร้าง
ความสัมพันธ์ภายในนักศึกษา
ภาคกศ.บป. (ศูนย์อ่างทอง)
ค่าตอบแทน
-ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน
ค่าใช้สอย
-ค่าตกแต่งสถานที่
-ค่าเช่าเครื่องเสียง
-ค่าพิธีเปิด
-ค่าเช่าเต็นท์
-ค่าติดตามประเมินผล
ค่าวัสดุ
-ค่าถ้วยรางวัล
-ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม
-ค่าป้าย
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมสืบสาน
ประเพณีแห่เทียนพรรษา
นักศึกษาภาคกศ.บป.
(ศูนย์อ่างทอง)
ค่าใช้สอย
-ค่าตกแต่งขบวนแห่เทียนพรรษา
-ค่าเครื่องไทยธรรม
-ค่าเช่าเครื่องดนตรีสากล

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

อัตราต่อหน่วย
อัตรา

หน่วย

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)
500
15,000
500
6,400
15,885

4,000
2,000
500
4,385
2,000
3,000
28,100

4

คน ๆ ละ

1

ครั้ง

600 บาท

1

ชุด ๆ ละ

1

ครั้ง

5,000

บาท

4

หลัง ๆ ละ

1

อัน

800 บาท

5

ประเภทๆ ละ

1

ชิน้

800 บาท

2,400
4,000
5,000
2,000
3,200
1,000
4,000
5,000
1,500
21,500

5,000
3,000
5,000
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ลาดับ

รายการ
-ค่าติดตามประเมินผล
ค่าวัสดุ
-ค่าเทียน
-ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
-ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม
-ค่าน้ามัน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

1

ครั้งๆละ

1

รายการ

อัตราต่อหน่วย
อัตรา

1,000

หน่วย

บาท

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)
500
1,500
2,500
3,000
1,000
95,485
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แผนการใช้จา่ ยเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
กิจกรรม
1. กิจกรรมจิตอาสาหนึ่งวัด
หนึ่งโรงเรียน นักศึกษา
ภาคกศ.บป. (ศูนย์อ่างทอง)
2.กิจกรรมสืบสานประเพณี
วันสงกรานต์
3.กิจกรรมกีฬาสร้าง
ความสัมพันธ์ภายใน
นักศึกษาภาคกศ.บป.
(ศูนย์อ่างทอง)
4. กิจกรรมสืบสานประเพณี
แห่เทียนพรรษา
นักศึกษาภาคกศ.บป.
(ศูนย์อ่างทอง)
รวม

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ

งบลงทุน
รวม

3,600

26,400

30,000

15,885

15,885

25,700

28,100

21,500

21,500

89,485

95,485

6,000

ครุภัณฑ์

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

งบ
รายจ่ายอื่น

ค่าตอบแทน

2,400

ค่า
สาธารณูปโภค

งบเงิน
อุดหนุน

ค่าใช้สอย
และวัสดุ
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แผนการใช้จา่ ยเงิน (จาแนกตามรายไตรมาส) สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)
รหัสเขตตาม
หน้าที่/กิจกรรม
133434201201

133434201201
133434201202
133434201203

133434201203
133434201204

ชื่อกิจกรรม
จิตอาสาหนึ่งวัดหนึง่
โรงเรียน นักศึกษา
ภาค กศ.บป.ศูนย์
อ่างทอง
สืบสานประเพณีวัน
สงกรานต์
กีฬาสร้าง
ความสัมพันธ์ภายใน
นักศึกษาภาค กศ.บป.
ศูนย์อ่างทอง
สืบสานประเพณีแห่
เทียนพรรษานักศึกษา
ภาค กศ.บป.ศูนย์
อ่างทอง

รหัสศูนย์
ต้นทุน
1010400

รหัสเงินทุน

รหัสการควบคุม

รายการ

พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
26,400

3502

5102020300

คชส.และวัสดุ

1010400
1010400

3502

5102010300
5102020300

ค่าตอบแทน
คชส.และวัสดุ

1010400

3502

5102020300

คชส.และวัสดุ

25,700

ค่าตอบแทน
คชส.และวัสดุ

2,400

3502

5102010300
5102020300

1010400
1010400

รวมทั้งสิ้น

3,600
15,885

21,500

30,000

43,985

21,500
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
2. มีการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้จัดกิจกรรมให้สอดคล้องทัง้ 5 ด้าน คือ กิจกรรมด้านวิชาการที่
ส่งเสริม คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์ กิจกรรมด้านกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมด้าน
บาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และกิจกรรม
ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของการดาเนินงาน
1.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1) จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม รวมทุกกิจกรรม 50 – 100 คน / กิจกรรม
2) มีกิจกรรมที่ตรงกับความต้องการของนักศึกษาและครบทั้ง 5 ด้าน 4 กิจกรรม
1.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1) นักศึกษา ภาค กศ.บป. ได้รับความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารับการอบรมไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80
2) นักศึกษาภาค กศ.บป. ได้รับความพึงพอใจจากการเข้ารับการอบรมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
1.3 เป้าหมายเชิงเวลา
ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนร้อยละ 95
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
3.1 การสารวจข้อมูล โดยการใช้แบบสารวจความคิดเห็นความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกิจกรรมที่เข้า
ร่วม
3.2 การสารวจข้อมูล โดยการใช้ภาพถ่ายกิจกรรมที่ทางกองพัฒนานักศึกษาจัดขึน้
3.3 การสารวจข้อมูล โดยการจานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมแต่ละกิจกรรม
การวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ยุทธศาสตร์ที่ 4 :
การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558
2.1.1 นโยบายที่ 4: สังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายย่อยที่ 4.1 การศึกษา
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2.2

ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555-2569
นโยบายที่ 3 : สนับสนุนร่วมมือและขยายการให้บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
เป็นที่พึ่งของท้องถิ่นและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 :การเป็นแหล่งจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก ที่สร้างความเข้มแข็งให้สังคม
กลยุทธ์ที่ 3: ขยายการให้บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น
และสังคม
2.3 ความสอดคล้องกับตัวชีว้ ัดความสาเร็จตามผลผลิตของสานักงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 (สงป.)
2.3.1 ผลผลิตที่ : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชีว้ ัดที่ : จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
ตัวชีว้ ัดที่ : จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
2.3.2 ผลผลิตที่ : ผลงานการให้บริการทางวิชาการ
ตัวชีว้ ัดที่ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ
2.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชีก้ ารประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)
องค์ประกอบที่ 3: กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.2:
ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
2.5 ความสอดคล้องกับตัวชีว้ ัดการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ
ประจาปี พ.ศ. 2556 (ก.พ.ร)
2.5.1 มิตทิ ี่ 2: มิตดิ ้านคุณภาพ
ตัวชีว้ ัดที่ 5: ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา
2.5.2 มิตทิ ี่ 3: มิตดิ ้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
ตัวชีว้ ัดที่ 6: ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน
3. ความพร้อมของโครงการ
ดาเนินการทันที
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1080000 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
133434201300 งานบริหารจัดการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจ่าย:
วงเงินงบประมาณ:
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:

4. การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม
4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคณ
ุ ภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เพื่อผลิตกาลังคนที่มคี ุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
1. จานวนผูส้ าเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
4. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ
5. ร้อยละผูส้ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6. ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด
งบ กศ.บป. หมวดรายจ่าย : งบดาเนินงาน, งบลงทุน
1,012,630 บาท
หน่วยงาน : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
ผู้รับผิดชอบ : นายชัยพฤกษ์ ชูดา
สารสนเทศ

หลักการและเหตุผล
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จาเป็นต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพิ่มเติม เนื่องจากปัจจุบันในห้องปฏิบัตกิ ารทางคอมพิวเตอร์มีเครื่องไม่เพียงพอกับจานวนนักศึกษาและคอมพิวเตอร์
บางเครื่องมีอายุการใช้งานมานาน ทาให้สรรถนะของเครื่องไม่เหมาะกับซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการเรียนการสอนและการ
ทางานในปั จ จุ บัน จึง จ าเป็ น ต้อ งจั ด หาคอมพิว เตอร์ เพิ่ม ขึ้น ให้ เพีย งพอกั บจ านวนผู้ ใ ช้ง านและทดแทนเครื่อ งที่ มี
ประสิทธิภาพต่าทั้งในห้องเรียนและสานักงาน และจัดหาครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารประจาสานักงานทดแทนของเดิม
ที่อยูใ่ นสภาพใช้งานไม่ได้และไม่คุ้มกับการซ่อมบารุง รวมทั้งสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน การบริหารจัดการ การบริการวิชาการ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึน้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน
2. เพื่อเพิ่มช่องทางในการเรียนรู้นอกเวลาเรียนและนอกชัน้ เรียน
3. เพื่อจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อการเรียนการสอนในชัน้ เรียนและนอกชัน้ เรียน
4. เพื่อจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านซอฟต์แวร์
5. เพื่อจัดหามีครุภัณฑ์ประจาสานักงานที่มปี ระสิทธิภาพในใช้งาน
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เป้าหมาย
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ

1.1
1.2
1.3

รายการเป้าหมาย
จานวนผูเ้ ข้าใช้บริการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจาแนกตาม
ประเภทผู้ใช้บริการ(ประมาณต่อเดือน)
นักเรียน/นักศึกษา
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
บุคคลทั่วไป

ปริมาณ

หน่วยนับ

6,400
120
350

คน
คน
คน

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสติ นักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา
2.2 ระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
2.3 ระดับความสาเร็จของการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
2.4 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
2.6 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
3. เป้าหมายเชิงเวลา
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น:
1 ตุลาคม 2555
วันสิน้ สุด:
30 กันยายน 2556
ปฏิทนิ การปฏิบัตงิ าน
ลาดับ

ขั้นตอน / กิจกรรม

1
2
3

จัดหาหนังสือตาราภาษาต่างประเทศ
จัดหาวัสดุ IT
จัดหาวัสดุ (สานักงาน, การเกษตร, งานบ้านงานครัว,
ไฟฟ้า-ประปา, ฯลฯ)
สาธารณูปโภค
เครื่องคอมพิวเตอร์ (สาหรับการเรียนการสอน)
เครื่องคอมพิวเตอร์ (สาหรับงานสานักงาน)
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
กากับติดตามและประเมินผล

4
5
6
7
8

พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แผนการดาเนินงาน
ลาดับ

1

2

3

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
งานบริหารจัดการวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
งบดาเนินงาน
ค่าวัสดุ
1.1 หนังสือตาราภาษาต่างประเทศ
1.2 วัสดุ IT
1.3 วัสดุ (สานักงาน, การเกษตร, งาน
บ้านงานครัว, ไฟฟ้า-ประปา, ฯลฯ)
ค่าสาธารณูปโภค
2.1 สาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ (สาหรับการ
เรียนการสอน)
3.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ (สาหรับงาน
สานักงาน)
3.3 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล

ปริมาณ
หน่วยนับ
รวมทั้งสิ้น

80
เล่ม
20 รายการ
15 รายการ

12 เดือน

10

พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5

25
5
5

30
5
5

25
5
5

3

3

3

3

เครื่อง

10

1 เครื่อง

1

1 เครื่อง

1

แผนการใช้จา่ ยเงิน
ลาดับ

1

2

3

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
งานบริหารจัดการวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
งบดาเนินงาน
ค่าวัสดุ
1.1 หนังสือตาราภาษาต่างประเทศ
1.2 วัสดุ IT
1.3 วัสดุ (สานักงาน, การเกษตร, งานบ้าน
งานครัว, ไฟฟ้า-ประปา, ฯลฯ)
ค่าสาธารณูปโภค
2.1 สาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น(บาท)

668,130
310,600
101,000
256,530
20,000
20,000
324,500

พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

20,000

100,000
25,500
85,500

110,600
28,000
85,500

100,000
27,500
85,530

5,000

5,000

5,000

5,000
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ลาดับ

พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
200,000
200,000

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น(บาท)

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ (สาหรับการเรียน
การสอน)
3.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ (สาหรับงาน
สานักงาน)
3.3 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
รวม

25,000

25,000

99,500

99,500

1,012,630

149,500

416,000

229,100

218,030

รายละเอียดการใช้จา่ ยงบประมาณ
ลาดับ

1

2

3

รายการ
งานบริหารจัดการวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
งบดาเนินงาน
ค่าวัสดุ
1.1 หนังสือตาราภาษาต่างประเทศ
1.2 วัสดุ IT
1.3 วัสดุ (สานักงาน, การเกษตร,
งานบ้านงานครัว, ไฟฟ้า-ประปา,
ฯลฯ)
ค่าสาธารณูปโภค
2.1 สาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ (สาหรับ
การเรียนการสอน)
3.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ (สาหรับ
งานสานักงาน)
3.3 เครื่องถ่ายเอกสารระบบ
ดิจิตอล
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

อัตราต่อหน่วย
อัตรา

หน่วย

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)

80
20
15

เล่ม
รายการ
รายการ

310,600
101,000
256,530

12

เดือน

20,000

10

เครื่อง

1

เครื่องละ

20,000

บาท

200,000

1

เครื่อง

1

เครื่องละ

25,000

บาท

25,000

1

เครื่อง

1

เครื่องละ

99,500 บาท

99,500
1,012,630
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แผนการใช้จา่ ยเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
กิจกรรม
1. หนังสือตารา
ภาษาต่างประเทศ
2. วัสดุ IT
3. วัสดุ (สานักงาน,
การเกษตร, งานบ้านงาน
ครัว, ไฟฟ้า-ประปา,
ฯลฯ)
4. สาธารณูปโภค
6. เครื่องคอมพิวเตอร์
(สาหรับการเรียนการ
สอน)
7. เครื่องคอมพิวเตอร์
(สาหรับงานสานักงาน)
8. เครื่องถ่ายเอกสารระบบ
ดิจิตอล
รวม

เงินเดือนและ
ค่าจ้าง
ประจา

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย
และวัสดุ

งบลงทุน
ค่า
สาธารณูปโภค

ครุภัณฑ์

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

งบเงิน
อุดหนุน

งบ
รายจ่ายอื่น

รวม

310,600

310,600

101,000
256,530

101,000
256,530

20,000

668,130

20,000

200,000

20,000
200,000

25,000

25,000

99,500

99,500

324,500

1,012,630
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แผนการใช้จา่ ยเงิน (จาแนกตามรายไตรมาส) สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)
รหัสเขตตาม
หน้าที่/กิจกรรม
133434201301

ชื่อกิจกรรม
งานบริหารจัดการ
วิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสศูนย์
ต้นทุน

รหัสเงินทุน

รหัสการควบคุม

1080000

3102

5102020300

คชส.และวัสดุ

3102
3603
3603
3603
รวมทั้งสิ้น

5102030300
8329001G00
8329001H00
8320019600

ค่าสาธารณูปโภค
เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล

รายการ

พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
20,000
211,000
224,100
213,030

5,000
25,000
99,500
149,500

5,000
200,000

416,000

5,000

229,100

5,000

239,530
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนอย่างเพียงพอ
2. ช่องทางในการเรียนรู้นอกเวลาเรียนและนอกชัน้ เรียนเพิ่มขึ้น
3. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการเรียนการสอนในชั้นเรียนและนอกชัน้ เรียน
4. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทันสมัยและรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านซอฟต์แวร์
5. สานักมีครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพใช้งานเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้น
เรียน
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของการดาเนินงาน
1.1 ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ
มีจานวนผู้เข้าใช้บริการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจาแนกตามประเภทผู้ใช้บริการ
ต่อเดือน
1) นักเรียนนักศึกษา ประมาณ
6,400 คน
2) บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ประมาณ
120 คน
3) บุคคลทั่วไป ประมาณ
350 คน
1.2 ตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพ
1) ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสติ นักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา เป้าหมายร้อยละ 85
2) ระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง เป้าหมายระดับ 3
3) ระดับความสาเร็จของการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต เป้าหมายระดับ 3
4) ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เป้าหมาย
ระดับ 3
5) ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เป้าหมายระดับ 3
6) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ เป้าหมายระดับ 3
1.3 ตัวชีว้ ัดเชิงเวลา
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด ร้อยละ 95
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถอื ว่าดี
2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
3.1 สถิตกิ ารเข้ามาใช้บริการในสานักทุกประเภทของผู้ใช้บริการ
3.2 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ
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การวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558
นโยบายที่ 4 : สังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายย่อยที่ 4.1 : การศึกษา
2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2555-2569
นโยบายที่ 1 : ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเกณฑ์มาตรฐาน
และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม
ท้องถิ่นและประเทศชาติ รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งด้านวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 1 :
เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และ
ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่น
และประเทศชาติ
2.3 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชีก้ ารประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)
2.3.1 องค์ประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ 1.1
กระบวนการพัฒนาแผน
2.3.2 องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 2.5 :
ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
2.3.3 องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ 7.4 :
ระบบบริหารความเสี่ยง
2.3.4 องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ 8.1 :
ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
2.3.5 องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ 9.1 :
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
2.4 ความสอดคล้องกับตัวชีว้ ัดการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ
ประจาปี พ.ศ. 2556 (ก.พ.ร)
2.4.1 มิตทิ ี่ 2 :
มิตดิ ้านคุณภาพ
ตัวชีว้ ัดที่ 5 :
ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสติ นักศึกษาต่อ
สถาบันอุดมศึกษา
2.4.2 มิตทิ ี่ 4 :
มิตดิ ้นการพัฒนาสถาบัน กรณีสถาบันอุดมศึกษาที่ดาเนินการตาม
เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ตัวชีว้ ัดที่ 8 :
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA)
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3. ความพร้อมของโครงการ
ดาเนินการได้ทันที
รายละเอียดรายการค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
ลาดับที่
1

2

รายการ
เครื่องคอมพิวเตอร์
(สาหรับการเรียนการ
สอน)

เครื่องคอมพิวเตอร์
(สาหรับงานสานักงาน)

จานวน/
หน่วยนับ
10 เครื่อง

1 เครื่อง

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท)
20,000

25,000

200,000

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชี้แจง/เหตุผลความจาเป็น
มาตรฐานฯ

25,000

1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ Core i3
หรือ หรือดีกว่า มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่
น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
2. มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือ
ดีกว่า มีขนาดไม่นอ้ ยกว่า 4 GB
3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ
ดีกว่า ขนาดความจุไม่นอ้ ยกว่า 1 TB จานวน 1
หน่วย
4. มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
5. มีชอ่ งเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ 10/100/100
Mbps จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
6. มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่าและมีขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิว้ จานวน 1 หน่วย
คาชี้แจงฯ
ทดแทนของเดิมซึง่ เสื่อมสภาพการใช้งาน
มาตรฐานฯ

รวมเงิน
(บาท)

1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ Inter core
i5 ความเร็วไม่นอ้ ยกว่า 2.5 GHz
2. มีหน่วยความจาหลัก (Main Memory) แบบ
DDR3 ความจะไม่ต่ากว่า 4 GB หรือดีกว่า
3. Hard disk ความจุไม่นอ้ ยกว่า 500 GB
4. จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว

3

เครื่องถ่ายเอกสารระบบ
ดิจิตอล

1 เครื่อง

99,500

99,500

คาชี้แจงฯ
ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพการใช้งาน
มาตรฐานฯ
1. ระบบกระดาษธรรมดา
2. ความเร็วในการถ่ายและการพิมพ์เอกสาร ขาวดา ไม่น้อยกว่า 30 หน้า ต่อนาที
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ลาดับที่

จานวน/
หน่วยนับ

รายการ

รวม

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

324,500

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชี้แจง/เหตุผลความจาเป็น
3. มีชุดป้อนต้นฉบับอัตโนมัติ
4. หน่วยความจาไม่น้อยกว่า 512 MB
5. รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี
คาชี้แจงฯ
ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพการใช้งาน

