


 

 

 

โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หนวยงานรอง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

    สารสนเทศ 
2. ชื่อโครงการ โครงการบริหารจัดการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบแผนดิน)    

     รหัสโครงการ 6515000005 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และบุคลากร

ใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 

เปาหมายท่ี : 4.1 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการอยางชาญฉลาดและคำนึงถึงผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอม (Smart and Green University) 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร 

    ผลผลติ/โครงการ :  P201 ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ (95 คะแนน) 
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    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 301 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา : ดานสังคมศาสตร (878 คน) 

 

ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา   มีพันธกิจในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและขับเคลื่อนระบบสารสนเทศ เปน

ศูนยกลางดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย การบริการทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ สนับสนุนการบริหารจัดการ

องคกรอยางชาญฉลาด และคำนึงถึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอม (Smart University & Green University) 

เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ิน  จึงจำเปนตองมีการบริหารจัดการงานดานการพัฒนา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ องคประกอบ และสภาพแวดลอมท่ีเก่ียวของกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือใหการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสนบัสนุนการเรียนการสอนของมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2) เพ่ือสนบัสนุนการใหบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 นักศึกษา คณาจารย บุคลากร และประชาชนท่ัวไป  
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6. วิธีการดำเนินงาน : ปรับปรุงทางเทารอบอาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร (อาคาร 100 ป) 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564 ถึง วันท่ี 30/09/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 1,154,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนโครงการ/กิจกรรม รายการ 1 

เชิงคุณภาพ    

   1. รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการ รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. โครงการ/กิจกรรมดำเนินการแลวเสร็จตามเวลาที่กำหนด รายการ 1 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละการเบิกจายเปนไปตามไตรมาส รอยละ 100 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           การทำงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนไปอยางตอเนื่อง 

     ผลกระทบ (Impact)  

           การทำงานของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนไปตามเปาหมายและเกิด

ประสิทธิภาพ 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา มีเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย มีคุณภาพ และไดมาตรฐาน  
 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 
รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
21

06
06

01
32

 

1. ปรับปรุงทางเทารอบอาคาร

ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร 

(อาคาร 100 ป) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2564 - 30 

กันยายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สิ่งกอสราง 

   รายละเอียด :    รายละเอียด 

: ปรับปรุงทางเทารอบอาคาร

ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร 

(อาคาร 100 ป) จำนวน 1 งาน  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1154000 

บาท 

1,154,000.00 1,154,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 1,154,000     
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13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. ปรบัปรุงทางเทารอบอาคารศูนย

ภาษาและคอมพิวเตอร (อาคาร 100 

ป) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปรับปรุงทาง

เทารอบอาคารศูนยภาษาและ

คอมพิวเตอร (อาคาร 100 ป) 

งาน 1 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ

ของผูใชบริการ 

รอยละ 85 0 0 0 

       

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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โครงการแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หนวยงานรอง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบขอมูลตำบลในจังหวัด      รหสัโครงการ 6515000001 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 9 ดานสังคม 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.4 การจัดทำฐานขอมูลของพ้ืนท่ีบริการ 

เปาหมายท่ี : 1.3 มหาวิทยาลัยมีฐานขอมูลของพ้ืนท่ีบริการ เพ่ือใชในการวิเคราะห ประเมินและ

วางแผนงานพัฒนาพ้ืนท่ี 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65104 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการจัดทำฐานขอมูลของพ้ืนท่ีบริการ 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 107 จำนวนตำบลท่ีไดดำเนินการพัฒนาระบบขอมูลตำบลไมนอยกวา ของจำนวนตำบลใน

จังหวัดท่ีรับผิดชอบการบริการการศึกษา (รอยละ 30) 
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ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[ X ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดนอมนำแนวทางในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยภายใต

พระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมรทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกลาเจาอยูหัวท่ี

มอบหมายใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถาบันการศึกษาท่ีผลิตบัณฑิตท่ีรองรับการพัฒนาของประเทศและ

มุงม่ันชวยเหลือชุมชนทองถ่ินใหไดใชบัณฑิตอยางมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความ

พรอมของการพัฒนาระบบขอมูลเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ แกคณาจารย เจาหนาท่ี นักศึกษา และสงเสริม

กระบวนการเรียนรู จัดการความรู ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ และประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ี

เก่ียวของในการพัฒนาระบบฐานขอมูลในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ อันนำไปสูการเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพในการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได

มอบหมายใหสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดูแลรับผิดชอบโครงการหลัก จึงไดจัดทำโครงการ

พัฒนาระบบขอมูลตำบลในจังหวัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้ึนเปนปท่ี 3 ซ่ึงเปนโครงการตอเนื่อง

จากปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีไดดำเนินการพัฒนาระบบขอมูลตำบลใน

จังหวัด และเก็บขอมูลลงระบบเรียบรอยแลว จำนวน 173 ตำบล แบงออกเปน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ดำเนินการเก็บขอมูล จำนวน 85 ตำบล (คิดเปนรอยละ 30) และปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดำเนินการเก็บ

ขอมูล จำนวน 88 ตำบล (คิดเปนรอยละ 31) สำหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2565 คงเหลือ 109 ตำบล (คิดเปน

รอยละ 39) ท่ีจะดำเนินการเก็บขอมูลใหครบถวนสมบูรณ ท้ังนี้มหาวิทยาลัยฯ จะมีระบบเปนศูนยกลางในการ

จัดเก็บขอมูลของตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอางทอง โดยมีความรวมมือกับหนวยงาน

ภายใน ไดแก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตร คณะวิทยาการจัดการ และ

สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยอาจารย นักศึกษา และเจาหนาท่ี ในการลงพ้ืนท่ีจัดเก็บขอมูล โดยให

483



แบบสอบถาม/แบบสำรวจ/และการสังเกต ตำบลในจังหวัด รวมท้ังมีความรวมมือกับหนวยงานภายนอก 

ยกตัวอยางเชน จังหวัด อำเภอ องคการบริหารหารสวนตำบล  เทศบาล และสวนราชการท่ีเก่ียวของใหการให

ขอมูลพรอมนำขอมูลตาง ๆ มาใชในการประมวลผลตอไป 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพรอมของการพัฒนาระบบขอมูลเครือขาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 2) เพ่ือสงเสริมกระบวนการเรียนรู จัดการความรู ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ และประสานความ

รวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการพัฒนาระบบฐานขอมูลในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบ อันนำไปสูการเพ่ิม

ประสิทธิภาพและคุณภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 1) อาจารยประจำตำบล จำนวน 109 คน 

2) พ้ืนท่ีตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอางทอง จำนวน 109 ตำบล  

          3) หนวยงานภาครัฐ                                    

 

6. วิธีการดำเนินงาน  

1) กำหนดพ้ืนท่ีเปาหมายในการพัฒนาระบบฐานขอมูลตำบล 

2) ประชุม/วางแผน การดำเนินงานในการพัฒนาเครื่องมือ กระบวนการและประเด็นขอมูลท่ีจะ

ดำเนินงานรวบรวม 

3) ประชุมรวมกับอาจารยในการบรูณาการเรียนการรายวิชารวมกับนักศึกษาในการเก็บรวบรวมขอมูล 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564 ถึง วันท่ี 30/09/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 2,344,900.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. 1. จำนวนตำบลที่ไดดำเนินการพัฒนาระบบขอมูลตำบลไมนอยกวารอยละ 39 ของจำนวนตำบลทั้งหมด

ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอางทอง 

รอยละ 39 

   2. 2. จำนวนอาจารยที่เขารวมกิจกรรม ของจำนวนอาจารยประจำที่มี รอยละ 20 รอยละ 20 

เชิงคุณภาพ    

   1. 1. จำนวนตำบลในจังหวัดที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบการบริการการศึกษา ไดรับการพัฒนาระบบขอมูล

ตำบลไมนอยกวา (รอยละ 30) 

รอยละ 39 
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ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

   2. 2. ระบบขอมูลตำบลที่ไดรับการพัฒนาสามารถนำไปใชประโยชนในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ินไดไม

นอยกวา (รอยละ 15) 

รอยละ 15 

เชิงเวลา   

   1. ดำเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลาทีก่ำหนด รอยละ 100 

เชิงคาใชจาย   

   1. โครงการ มีผลจากการดำเนินงาน ของการเบิกจาย รอยละ 100 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           - จำนวนตำบลท่ีไดรับการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน 7 ดาน (ระดับตำบล) ลงสูระบบขอมูลตำบลในจังหวัด 

จำนวน 109 ตำบล  

     ผลกระทบ (Impact)  

           - มหาวิทยาลัยมีระบบขอมูลกลางเก่ียวกับขอมูลตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอางทอง 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           - ระบบขอมูลตำบลท่ีสามารถใชงานรวมกันระหวางหนวยงานได ท้ังในสวนของมหาวิทยาลัยและ

หนวยงานของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอางทอง เพ่ือใชขอมูลในการวิเคราะหและวางแผนการพัฒนา

ทองถ่ินตอไป 
 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 

รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.

65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

05
01

01
42

 

1. คาใชจายในการบริหารจัดการ

โครงการจัดทำฐานขอมูล 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 

2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ใชสอย 

   รายละเอียด : ตอบแทน 

ใชสอย   วัสดุ 

(ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 39,500 

บาท 

39,500.00 15,000.00 19,500.00 5,000.00 0.00 

10
31

05
01

02
42

 

2. จัดเก็บขอมูลและคียขอมูล 

จำนวน 109 ตำบล (รอยละ 39%) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 

2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ใชสอย 

   รายละเอียด :  ตอบแทน

เก็บขอมูลและบันทึกขอมูล 

จำนวน 109 ตำบล ๆ ละ 

20000 บาท  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 

2,180,000 บาท 

 

 

 

 

2,180,000.00 0.00 2,180,000.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.

65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

05
01

03
42

 

3. คาจางเหมาวเิคราะหขอมูล 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 

2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ใชสอย 

   รายละเอียด : - คาจาง

เหมาวิเคราะหขอมูล 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

12,000 บาท  

- คาจางเหมาวิเคราะหขอมูล  

จังหวัดอางทอง 8,000 บาท  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000 

บาท  

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 

10
31

05
01

04
42

 

4. คาจางเหมาพิมพขอมูล 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 

2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาจางเหมา

พิมพขอมูล 2 จังหวดั ๆ ละ 

3000 บาท  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 6000 

บาท 

(ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 

6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 

10
31

05
01

05
42

 

5. คาจางเหมาทำรูปเลม 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 

2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาจางเหมา

ทำรปูเลม จำนวน 123 เลม 

ๆ  ละ 800 บาท  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น  98,400 

บาท  

(ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 

98,400.00 0.00 0.00 98,400.00 0.00 

10
31

05
01

06
42

 

6. คาจางทำเลมสรุปผลการดำเนิน

โครงการ/กิจกรรม 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 

2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ใชสอย 

   รายละเอียด : รายละเอียด 

: คาจางทำเลมสรุปผล 

จำนวน 5 เลม ๆ ละ 200 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,000 

บาท  

 

1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 

รวม 2,344,900.00     
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13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. คาใชจายในการบริหารจัดการ

โครงการจัดทำฐานขอมูล 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : : คาใชจายใน

การบริหารจัดการโครงการจัดทำ

ฐานขอมูล 

ครั้ง 1 1 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : - - 0 0 0 0 

2. จัดเก็บขอมูลและคียขอมูล จำนวน 

109 ตำบล (รอยละ 39%) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดเก็บ

จำนวนตำบลที่ไดดำเนินการ

พัฒนาระบบขอมูลตำบล ของ

จำนวนตำบลทีมี่ในแตละจังหวดั 

ในปที่ 3 

รอยละ 0 39 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกิด

ฐานขอมูลตำบลที่หนวยงาน

ภาครัฐสามารถเชื่อมโยงและ

นำไปใชในการตัดสินใจเพ่ือการ

พัฒนาทองถ่ินไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

รอยละ 0 39 0 0 

3. คาจางเหมาวิเคราะหขอมูล ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คาจางเหมา

วิเคราะหขอมูล 

ครั้ง 0 0 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : : ไดขอมูล

ตำบลในจังหวัด ในปที่ 3 เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 0 39 0 

4. คาจางเหมาพิมพขอมูล ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พิมพขอมูล งาน 0 0 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ขอมูล

ถูกตองและครบถวน 

รอยละ 0 0 100 0 

5. คาจางเหมาทำรูปเลม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินการ

จัดทำรูปเลม 

เลม 0 0 123 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รูปเลม ใส

รายละเอียดถูกตองครบถวน 

เลม 0 0 123 0 

6. คาจางทำเลมสรุปผลการดำเนิน

โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คาจางทำเลม

สรุปผลการดำเนินโครงการ/

กิจกรรม 

งาน 0 0 0 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รูปเลมใส

รายละเอียดครบถวน 

งาน 0 0 0 1 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หนวยงานรอง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาสำนักวิทบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   รหสัโครงการ 6515000002 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 3 ดานดานกฎหมาย 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดาน

การศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 1.2 ทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญา

ทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65109 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการพัฒนามหาวิทยาลัยตามบริบท 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  
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ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานสนับสนุนพันธกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา มีภาระหนาท่ี ในการจัดหา พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและยกระดับระบบสารสนเทศ เปน

ศูนยกลางดานทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย ในการใหบริการทางวิชาการทีมีคุณภาพ 

สนับสนุนการบริหารจัดการองคกรอยางชาญฉลาด และคำนึงถึงผลกระทบสิ่งแวดลอม (Smart University & Green 

University) และเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ิน จึงจำเปนตองจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

พ้ืนฐาน ท่ีเก่ียวกับการพัฒนาการสอนการสอน การวิจัย และการบริหารจัดการ เปนไปตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ

ในการรักษาความมีประสิทธิภาพดานสารสนเทศ 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือจัดหา และพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศท่ีทันสมัยและไดมาตรฐาน 

2) เพ่ือเปนแหลงความรูและมีชองทางการใชบริการทรัพยากรสารสนเทศท่ีหลากหลาย  

3) เพ่ืออำนวยความสะดวกใหกับผูใชบริการทุกประเภท 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 นักศึกษา คณาจารย บุคลากร และประชาชนท่ัวไป  

 

6. วิธีการดำเนินงาน จัดซ้ือจัดหาหนังสือตำราวิชาการ ท้ังในรูปแบบท่ีเปนรูปเลม และแบบอิเล็กทรอนิกส 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564  ถึง วันท่ี 30/09/2565    
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8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 2,300,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนกิจกรรมพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรม 6 

เชิงคุณภาพ    

   1. ความพึงพอใจของผูใชบริการ รอยละเ 85 

เชิงเวลา   

   1. กิจกรรมดำเนินการแลวเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด กิจกรรม 6 

เชิงคาใชจาย   

   1. โครงการ มีผลจากการดำเนินงาน ของการเบิกจาย รอยละ 100 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           มีทรัพยากรสารสนเทศ ท่ีทันสมัย สอดคลองกับความตองการของผูใชบริการ 

     ผลกระทบ (Impact)  

           มีทรัพยากรใหบริการตอเนื่องและพรอมใหบริการหลากหลายชองทางกับผูใชบริการทุกประเภท 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีทรัพยากรสารสนเทศ และ เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย  

มีคุณภาพ และไดมาตรฐาน  

 
 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 
รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

10
15

01
42

 

1. คาบำรุงรักษาลิฟตโดยสาร 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 

2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใชสอย 

   รายละเอียด : รายละเอียด : 

บำรุงรักษาลิฟตโดยสาร จำนวน 1 

งาน  

เขาดำเนินการ จำนวน 2 งวด 

งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 

        - เดือนมีนาคม 2565  

งวดที่ 2 เดือนเมษายน  

        - กันยายน 2565 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 29,960 บาท 

29,960.00 0.00 14,980.00 0.00 14,980.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

10
15

02
42

 

2. คาบำรุงรักษาระบบหองสมุด

อัตโนมัติ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 

2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใชสอย 

   รายละเอียด : รายละเอียด : คา

บำรุงรักษาระบบหองสมุดอัตโนมัติ 

จำนวน 1 งาน 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 250,000 บาท 

250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

10
15

03
42

 

3. คาบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

(E-book) ภาษาอังกฤษ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 

2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาบริการหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส จำนวน 70รายการ  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 376,000 บาท 

376,000.00 88,000.00 96,000.00 96,000.00 96,000.00 

10
31

10
15

04
42

 

4. คาบริการหนังสืออิเล็กทรอนกิส 

(E-book) ภาษาไทย 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม  2564 - 30 

กันยายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาบริการหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส  

(E-book) ภาษาไทย  

จำนวน  300 รายการ  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 600,000บาท  

 

600,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 

10
31

10
15

05
42

 

5. หนังสือตำราวิชาการ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม  2564 - 30 

กันยายน 2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วัสดุ 

   รายละเอียด : หนังสือตำรา

วิชาการ 

จำนวน 1,000 เลม  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 900,000 บาท  

900,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 150,000.00 

10
31

10
15

06
42

 

6. วัสดุ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 

2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วัสดุ 

   รายละเอียด : วัสดุ จำนวน 35 

รายการ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 144,040 บาท 

144,040.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 24,040.00 

รวม 2,300,000.00     
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13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. คาบำรุงรักษาลิฟตโดยสาร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บำรุงรักษาลิฟต

โดยสารเปนไปตามระยะเวลาที่

กำหนด 

งวด 0 1 0 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ลิฟตโดยสารมี

สภาพพรอมใชงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

งวด 0 1 0 1 

2. คาบำรุงรักษาระบบหองสมุดอัตโนมัติ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บำรุงรกัษา

ระบบหองสมุดอัตโนมัติเปนไปตาม

เวลาที่กำหนด 

งาน 1 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระบบหองสมุด

อัตโนมัติใชงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

งาน 1 0 0 0 

3. คาบรกิารหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-

book) ภาษาอังกฤษ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส (E-book) 

ภาษาอังกฤษ เพ่ิมข้ึน 

รายการ 16 18 18 18 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ

ของผูใชบริการ 

รอยละ 85 85 85 85 

4. คาบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-

book) ภาษาไทย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส (E-book) ภาษาไทย

เพ่ิมข้ึน 

รายการ 75 75 75 75 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ

ของผูใชบริการ 

รอยละ 85 85 85 85 

5. หนังสือตำราวิชาการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหนังสือ

ตำราวิชาการเพ่ิมข้ึน 

รายการ 300 300 300 1000 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ

ของผูใชบริการ 

รอยละ 85 85 85 85 

6. วัสดุ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนวัสดุ

เพียงพอตอการใชงาน 

รายการ 10 10 10 5 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ

ของผูใชบริการ 

รอยละ 85 85 85 85 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หนวยงานรอง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
2. ชื่อโครงการ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ    รหสัโครงการ 6515000003 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.1 สืบสานโครงการตามพระราชดำริและนำศาสตรพระราชาสูการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน 

เปาหมายท่ี : 1.1 สืบสานโครงการตามพระราชดำริและนำศาสตรพระราชาสูการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65109 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการพัฒนามหาวิทยาลัยตามบริบท 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  
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ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและขับเคลื่อนระบบสารสนเทศ เปนศูนยกลาง

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย การบริการทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ สนับสนุนการบริหารจัดการองคกร

อยางชาญฉลาด และคำนึงถึงผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม (Smart University & Green University) 

นอกจากนี้ยังเปนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ิน จงึจำเปนตองจัดหาและใหบริการ

โครงสรางพ้ืนฐานเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การบริหาร

จัดการ และการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนไปตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคง

ปลอดภัยดานสนสนเทศของหนวยงานรัฐ  

 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสนบัสนุนการเรียนการสอนของมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2) เพ่ือสนบัสนุนการใหบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

5. กลุมเปาหมาย 

 คณาจารย นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายในท่ีเขามาใชบริการ 

6. วิธีการดำเนินงาน 1. ดำเนินการจัดหาซอฟตแวรท่ีถูกตองตามกฎหมาย 

2. ดำเนินการบำรุงรักษาระบบตาง ๆ ใหพรอมใชงานตลอดเวลา 

3. จัดหาวัสดุเพ่ือสนับสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนเพ่ือใหเพียงพอกับการใชงาน 
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7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564 ถึง วันท่ี 30/09/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 2,050,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนโครงการ/กิจกรรม กิจกรรม 12 

เชิงคุณภาพ    

   1. รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการ รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. โครงการ/กิจกรรมดำเนินการแลวเสร็จตามเวลาที่กำหนด กิจกรรม 12 

เชิงคาใชจาย   

   1. โครงการ มีผลจากการดำเนินงาน ของการเบิกจาย รอยละ 100 รอยละ 100 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           การทำงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนไปอยางตอเนื่อง 

     ผลกระทบ (Impact)  

           การทำงานของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนไปตามเปาหมายและเกิด

ประสิทธิภาพ 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา มีเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย มีคุณภาพ และไดมาตรฐาน 
 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 
รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

10
16

01
42

 

1. คาบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟ 

(UPS) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 

2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คา

บำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟ 

(UPS) จำนวน 1 งาน           

จะเขาดำเนินการบำรุงรักษา 

จำนวน     2 งวด 

งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 

        - เดือนมีนาคม 2565 

งวดที่ 2 เดือนเมษายน 2565     

        - เดือนกันยายน 2565 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 99,510 

บาท 

99,510.00 0.00 49,755.00 0.00 49,755.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

10
16

02
42

 

2. คาบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 

2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คา

บำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟา 

จำนวน   1 งาน               

เขาดำเนินการ จำนวน 4 งวด  

ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.65)         

 ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.65)         

 ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.65) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 22,684 

บาท 

22,684.00 5,671.00 5,671.00 5,671.00 5,671.00 

10
31

10
16

03
42

 

3. คาบำรุงรักษาระบบดับเพลิง 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 

2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คา

บำรุงรักษาระบบดับเพลิง เขา

ดำเนินการ จำนวน 1 งาน                  

งวดที่ 1(ต.ค. 64- ม.ค.65)  

งวดที่ 2 (ก.พ.-พ.ค.65)  

งวดที่ 3 ( มิ.ย. ก.ย.65) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 

43,816.50 บาท 

43,816.50 0.00 14,605.50 14,605.50 14,605.50 

10
31

10
16

04
42

 

4. คาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

แบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 

2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ใชสอย 

   รายละเอียด : บำรุงรักษา

เครื่องปรับอากาศแบบ

ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น 

จำนวน 1 งาน 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น  

128,400  บาท 

128,400.00 0.00 128,400.00 0.00 0.00 

10
31

10
16

05
42

 

5. คาลิขสิทธิ์ Microsoft Campus 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 

2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาลิขสิทธิ์

โปรแกรม MIcorsoft 

campus จำนวน 1 สิทธิ ์

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 642,000 

บาท 

642,000.00 642,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

10
16

06
42

 

6. คาบำรุงรักษา Domain name 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 

2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คา

บำรุงรักษา domain name 

aru.ac.th 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 856 บาท  

856.00 0.00 0.00 856.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

10
16

07
42

 

7. คาบริการ Cloud Service 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 

2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาบริการ 

Cloud Service จำนวน    1 

งาน  

รวมเปนเงินทัง้สิ้น  73,115 

บาท 

73,115.00 0.00 0.00 0.00 73,115.00 

10
31

10
16

08
42

 

8. คาซอมบำรุงครุภัณฑและอาคาร

สถานที่ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 

2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาซอมบำรุง

ครุภัณฑและอาคารสถานที่ 

จำนวน 20 รายการ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 200,000 

บาท  

200,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 

10
31

10
16

09
42

 

9. วัสดุ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 

2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วัสดุ 

   รายละเอียด : วัสดุ จำนวน 

20 รายการ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 

243998.50 บาท  

 

243,998.50 70,000.00 70,000.00 60,000.00 43,998.50 

10
31

10
16

10
42

 

10. คาบำรุงรักษาระบบเครือขายไร

สาย (WiFi) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2564 -30 กันยายน 

2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คา

บำรุงรักษาระบบเครือขายไร

สาย (WIFI)  จำนวน 1 งาน  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 177970 

บาท 

177,970.00 177,970.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

10
16

11
42

 

11. คาบำรุงรักษาครุภัณฑระบบ

เครือขาย (Core Switch) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 

2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คา

บำรุงรักษาครุภัณฑระบบ

เครือขาย  (Core Switch) 

จำนวน 1 งาน  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 283,900 

บาท 

283,900.00 283,900.00 0.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

10
16

12
42

 

12. บำรุงรักษาอุปกรณเก็บขอมูล

จราจรคอมพิวเตอร (Log  File) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 

2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คา

บำรุงรักษาอุปกรณเก็บขัอมูล

จราจรคอมพิวเตอร จำนวน 1 

งาน  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 133750 

บาท 

133,750.00 133,750.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 2,050,000.00     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. คาบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟ (UPS) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บำรุงรักษา

เครื่องสำรองไฟเปนไปตาม

ระยะเวลาที่กำหนด 

งวด 0 1 0 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เครื่องสำรอง

ทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

งวด 0 1 0 1 

2. คาบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บำรุงรักษา

เครื่องกำเนิดไฟฟา 

งวด 1 1 1 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เครื่องกำเนิด

ไฟฟาทำงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

งวด 1 1 1 1 

3. คาบำรุงรักษาระบบดับเพลิง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บำรุงรักษา

ระบบดับเพลิงหอง Server 

งวด 0 1 1 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระบบ

ดับเพลิงทำงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

งวด 0 1 1 1 

4. คาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบ

ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บำรุงรักษา

เครื่องปรับอากาศแบบควบคุม

อุณหภูมิและความชื้น 

งาน 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : : เพ่ือให

เครื่องปรับอากาศทำงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

งาน 0 1 0 0 

5. คาลิขสิทธิ์ Microsoft Campus ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คาลิขสิทธิ์

โปรแกรม Microsoft campus 

สิทธิ์ 1 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : ความพึง

พอใจของผูใชบริการ 

รอยละ 85 0 0 0 

6. คาบำรุงรักษา Domain name ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บำรุงรักษา 

domain name ตามระยะเวลาที่

กำหนด 

ชื่อ 0 0 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง

พอใจของผูใชบริการ 

รอยละ 0 0 85 0 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

7. คาบริการ Cloud Service ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คาบริการ 

Cloud Service 

งาน 0 0 0 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง

พอใจ 

รอยละ 0 0 0 85 

8. คาซอมบำรุงครุภัณฑและอาคาร

สถานที่ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บำรุงรักษา

ครุภัณฑและอาคารสถานที่พรอม

ใหบริการ 

รายการ 5 5 5 5 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง

พอใจของผูใชบริการ 

รอยละ 85 85 85 85 

9. วัสดุ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดหาวัสดุให

เปนไปตามที่กำหนด 

รายการ 6 5 5 4 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง

พอใจของผูใชบริการ 

รอยละ 85 85 85 85 

10. คาบำรุงรักษาระบบเครือขายไรสาย 

(WiFi) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บำรุงรักษา

ระบบเครือขายไรสาย (WiFi) 

งาน 1 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระบบ

เครือขายไรสายทำงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

งาน 1 0 0 0 

11. คาบำรุงรักษาครุภัณฑระบบ

เครือขาย (Core Switch) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บำรุงรักษา

ครุภัณฑระบบเครือขาย 

งาน 1 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : บำรุงรักษา

ครุภัณฑระบบเครือขายทำงานได

อยางมีประสิทธิภาพ 

งาน 1 0 0 0 

12. บำรุงรักษาอุปกรณเก็บขอมูลจราจร

คอมพิวเตอร (Log  File) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บำรุงรักษา

อุปกรณเก็บขอมูลจราจร

คอมพิวเตอร (Log  File) 

งาน 1 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บำรุงรักษา

อุปกรณเก็บขอมูลจราจร

คอมพิวเตอร ทำงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

งาน 1 0 0 0 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หนวยงานรอง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐานราก    

     รหัสโครงการ 6515000004 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 9 ดานสังคม 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน

สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 1.3 มหาวิทยาลัยมีฐานขอมูลของพ้ืนท่ีบริการ เพ่ือใชในการวิเคราะห ประเมินและ

วางแผนงานพัฒนาพ้ืนท่ี 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65102 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับ

คนในชุมชนฐานราก 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 
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    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 103 จำนวนครัวเรือนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขามาใหความรู และรวมพัฒนาแกไขเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได (200 ครัวเรือน) 

 

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 ตามท่ีสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดรับมอบหมายใหดำเนินงานตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภายใตแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 

3 ป (พ.ศ.2563-2565) ดานการพัฒนาทองถ่ินนั้น และใหเปนไปตามตัวชี้วัดในการพัฒนาทองถ่ิน สำนักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงไดดำเนินการจัดทำโครงการ/กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาอาชีพใหกับ

ชุมชนในการยกระดับรายไดและลดรายจาย และกิจกรรมท่ีสอดรับกับพันธกิจดานการพัฒนาหองสมุดสีเขียว 

ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี จึงสงเสริมใหประชาชนใชทรัพยากรท่ีมีอยูในชุมชนทองถ่ินไปตอยอดใน

การพัฒนาอาชีพ ซ่ึงเปนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ตอยอดภูมิปญญาทองถ่ิน พรอมสืบสานศาสตร

พระราชาในการดำรงชีวิตอยางยั่งยืน 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) สำนักวิทยบริการฯ มีขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาและตอยอดอาชีพของประชาชนในชุนชน 

 2) เพ่ือพัฒนาและสงเสริมอาชีพใหประชาชนในชุมชน   

3) เพ่ือใหประชาชนในชุมชนมีรายไดและคุณภาพชีวิตดีข้ึน 
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5. กลุมเปาหมาย 

 ประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  Zone ท่ี 2 ไดแก อำเภอวังนอย อำเภอบางปะอิน อำเภออุทัย 

อำเภอบางบาล และอำเภอพระนครศรีอยุธยา จำนวน 20 ครัวเรือน 

 

6. วิธีการดำเนินงาน  

1) ประชาคมวเิคราะหปญหาและความตองการพัฒนาอาชีพ 

2) ยกระดับรายไดใหกับคน   ในชุมชนฐานราก  

3) อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพ่ือความยั่งยืนทางดานเศรษฐกิจในครัวเรือน 

4) ติดตามผลการดำเนินกิจกรรม และคืนขอมูล 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564 ถึง วันท่ี 30/09/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 500,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนกิจกรรมในโครงการฯ กิจกรรม 4 

   2. จำนวนครัวเรือนที่ไดรับความรูความเขาใจวิธีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ครัวเรือน 20 

   3. รอยละของครัวเรือนที่เขารวมโครงการ พนเกณฑความยากจนและ รอยละ 80 

เชิงคุณภาพ    

   1. ประชาชนในชุมชนที่เขารวมโครงการมีรายไดสูงข้ึนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนทั้งกายใจ สติปญญา อารมณ

และสังคม 

รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. รอยละของงานดำเนินโครงการฯ แลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 100 

เชิงคาใชจาย   

   1. โครงการ มีผลจากการดำเนินงาน ของการเบิกจาย รอยละ 100 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           - ประชาชนในท่ีเขารวมโครงการมีอาชีพ มีรายไดสูงข้ึนหรือลดรายจายเพ่ือคุณถภาพชีวิตท่ีดีข้ึนท้ัง

กายใจ สติปญญาอารมณ และสังคม 

- ประชาชนในชมุชนท่ีเขารวมโครงการมีรายไดเพ่ิมจากเดิมรอยละ 15 จำนวน 20 ครวัเรือน 

     ผลกระทบ (Impact)  

           ประชาชนในชมุชนมีความเปนอยูท่ีดีข้ึนและมีรายไดเพ่ิมหรือลดรายจายซ่ึงสมามารถพัฒนาอาชีพตอ

ยอดได 
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     ผลลัพธ (Outcome)  

           - ประชาชนมีความเปนอยูท่ีดีข้ึและนำความรูท่ีไดไปตอยอดพัฒนาอาชีพสรางไดอยามีความสุขและมี

ความยั่งยืนพึงพาตนเองได 
 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 
รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

03
06

01
42

 

1. ประชาคมวิเคราะหปญหา

และความตองการพัฒนาอาชีพ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ตุลาคม 64 - ธันวาคม 64 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย

,วัสดุ 

  รายละเอียด :  

1. คาตอบแทนผูใหขอมูล 

    50 ครัวเรือน ๆ ละ 100 บาท  

    = 5,000 บาท 

2. คาเชารถ จำนวน 10 วัน ๆ ละ 

   2,500 บาท = 25,000 บาท 

3. คาเบี้ยเลี้ยง จำนวน 10 วัน ๆ ละ   

5 คน ๆ ละ 120 บาท = 6,000 บาท  

4. คาวัสดุ  = 4,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท 

(ถ่ัวเฉลี่ยคาใชจายทุกรายการ) 

40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

03
06

02
42

 

2. ยกระดับรายไดใหกับคนใน

ชุมชนฐานราก 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   มกราคม - มีนาคม 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย

,วัสดุ 

รายละเอียด :  

1. คาวิทยากร จำนวน 5 วัน ๆ ละ   

    1 คน ๆ ละ 6 ชม ๆ ละ 600 

บาท  

    = 18,000 บาท  

 2. คาอาหารกลางวัน จำนวน 5 วัน 

    ๆ ละ 10 คน ๆ ละ 100 บาท  

    = 5,000 บาท 

 3. คาอาหารวาง จำนวน 5 วัน ๆ 

ละ  

    10 คน ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 35 

บาท 

    จำนวน 10 ครั้ง = 3,500 บาท 

 4. คาเบี้ยเลี้ยง จำนวน 5 วัน ๆ ละ  

    5 คน ๆ ละ 120 บาท  

    =3,000 บาท 

 5. คาเชารถ จำนวน 5 วัน ๆ ละ   

    2,500 บาท = 12,500 บาท 

 6. คาวัสดุกิจกรรม จำนวน 5 ครั้ง 

    = 258,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท 

(ถ่ัวเฉลี่ยใชจายทุกรายการ) 

300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

03
06

03
42

 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ

บัญชีครัวเรือนเพ่ือความย่ังยืน

ทางดานเศรษฐกิจในครัวเรือน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   เมษายน - มิถุนายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย

,วัสดุ 

   รายละเอียด :  

1. คาวิทยากร จำนวน 5 วัน ๆ ละ 

   1 คน ๆ 6 ชม ๆ ละ 600 บาท  

   = 18,000 บาท    

2. คาอาหารกลางวัน จำนวน 5 วัน 

ๆ   

   ละ 10 คน ๆ ละ 100 บาท 

  = 5,000 บาท  

3. คาอาหารวาง จำนวน 5 วัน ๆ ละ  

  10 คน ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท 

  = 3,500 บาท  

4. คาเบี้ยเลี้ยง จำนวน 5 วัน ๆ ละ  

  5 คน ๆ ละ 120 บาท =3,000 

บาท 

5. คาเชารถ จำนวน 5 วัน ๆ ละ   

  2,500 บาท = 12,500 บาท  

6. คาวัสดุจัดกิจกรรม จำนวน 5 ครั้ง 

  = 98,000 บาท  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 140,000 บาท 

(ถ่ัวเฉลี่ยคาใชจายทุกรายการ) 

 

140,000.00 0.00 0.00 140,000.00 0.00 

10
31

03
06

04
42

 

4. ติดตามผลการดำเนิน

กิจกรรม และคืนขอมูล 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   กรกฎาคม - กันยายน 2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย

,วัสดุ 

   รายละเอียด :  

1. คาเบี้ยเลี้ยง จำนวน 5 วัน ๆ ละ  

   5 คน ๆ ละ 120 บาท = 3,000 

บาท 

2. คาเชารถ จำนวน 5 วัน ๆ ละ  

   2,500 บาท = 12,500 บาท  

3. วัสดุจัดกิจกรรม  = 4,500 บาท  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000  บาท 

(ถ่ัวเฉลี่ยคาใชจายทุกรายการ) 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

รวม 500,000     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. ประชาคมวิเคราะหปญหาและความ

ตองการพัฒนาอาชีพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาคม

วิเคราะหปญหาและความตองการ

พัฒนาอาชีพ 

กิจกรรม 1 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สำรวจ

ครัวเรือน 

คน 50 0 0 0 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

2. ยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐาน

ราก 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ยกระดับ

รายไดใหกับคนในชุมชนฐานราก 

ครั้ง 0 5 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ยกระดับ

รายไดใหกับคนในชุมชนฐานราก 

ครั้ง 0 5 0 0 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำบัญชี

ครัวเรือนเพ่ือความย่ังยืนทางดาน

เศรษฐกิจในครัวเรือน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อบรมเชิง

ปฏิบัติการจัดทำบัญชีครัวเรือน

เพ่ือความย่ังยืนทางดานเศรษฐกิจ

ในครัวเรือน 

ครั้ง 0 0 5 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อบรมเชิง

ปฏิบัติการจัดทำบัญชีครัวเรือน

เพ่ือความย่ังยืนทางดานเศรษฐกิจ

ในครัวเรือน 

ครั้ง 0 0 5 0 

4. ติดตามผลการดำเนินกิจกรรม และคืน

ขอมูล 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ติดตามผล

การดำเนินกิจกรรม และคืนขอมูล 

ครั้ง 0 0 0 5 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ติดตามผล

การดำเนินกิจกรรม และคืนขอมูล 

ครั้ง 0 0 0 5 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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