
 

 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา หนวยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา 
2. ช่ือโครงการ โครงการบริหารจัดการสำนักงานสถาบันอยุธยาศึกษา    รหัสโครงการ 6317000002 

 

    ความสอดคลองของโครงการ 

          แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  63403 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร (ดานบริหารจัดการ) 

ผลผลิต/โครงการ  ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI : S 401 ผลการประเมินดาน Green University ตามเกณฑ UI greenmetric 

(2000 คะแนน), KPI : S 402 จำนวนฐานขอมูลเพ่ือบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น (2 ฐานขอมูล), KPI : S 403 จำนวน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีน่ำมาใชในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย (3 

ระบบ), KPI : S 407 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยดานการบริหารจัดการ 

(ไมนอยกวาระดับ 5) 

 

              แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตรที : 04, ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

กลยุทธที่  : 0401, 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการและการสรางภาพลักษณ 

 

ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการดานบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง สะสมองคความรู  

[   ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ

.......................................................... 
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3. หลักการและเหตุผล 

 สถาบันอยุธยาศึกษา เปนหนวยงานหน่ึงที่ทำหนาที่ในดานการอนุรักษ สงเสริม เผยแพร และ

วิจัยศิลปวัฒนธรรมซึ่งจำเปนตองมีสำนักงานที่สามารถขับเคลื่อนงานดานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ 

จำเปนตองมีการจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันฯ เพ่ือจัดทำแผนการบริหารงานของสถาบันฯ 

และในการดำเนินงานตางๆ ของสถาบันอยุธยาศึกษาจำเปนตองมีการจัดอบรม สัมมนา และคาใชจาย

ตางๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ อาจารย และเจาหนาที่ในดานการทำงานใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมมาก

ย่ิงขึ้น ซึ่งในการดำเนินงานดังกลาว สถาบันอยุธยาศึกษา จำเปนตองมีการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงาน

บานงานครัว คาสาธารณูปโภค งานประชาสัมพันธกิจกรรมของสถาบันอยุธยาศึกษา 

 

4. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือสงเสริมการดำเนินงานของสำนักงานสถาบันอยุธยาศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 

 2. เพ่ือพัฒนาผูบริหาร  คณาจารย และบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษาใหมีศักยภาพ 

 3. เพ่ือสงเสริมใหผูรับบริการของสถาบันอยุธยาศึกษาพึงพอใจตอระบบการบริหารจัดการและ

การใหบริการ 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 บุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา 

 

6. วิธีการดำเนินงาน บริหารจัดการสำนักงาน 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562  ถึง วันที ่30/09/2563    

8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 270,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. คาเบ้ียเลี้ยง/ทีพ่ัก/ลงทะเบียน /อบรม สมัมนา ประชุม บุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้ง 24 

   2. คาเบ้ียประชุมผูทรงคุณวฒุิ ,คาอาหารวาง,คาจัดทำเอกสาร ครั้ง 4 

   3. คาวัสดุสำนักงาน/คาถายเอกสาร ครั้ง 2 

   4. คาวัสดุการเกษตร ครั้ง 1 

   5. คาซอมแซมวสัดุ ครุภณัฑ ประจำสำนักงาน ครั้ง 2 

   6. คาสาธารณปูโภค (คาโทรศัพท 2 หมายเลขและคาไฟฟาหอศิลป) บิล 36 

   7. จัดทำปายประชาสัมพันธและคาจัดทำรูปเลมรายงานประจำป ปาย 10 

เชิงคุณภาพ    

   1. สถาบันอยุธยาศึกษามีผลความพึงพอใจตอผูรับบริการไมนอยกวารอยละ 85 รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. รอยละของกิจกรรมที่สามารถดำเนินการไดตรงตามไตรมาส รอยละ 85 
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11. แผนการดำเนนิงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 

แผนการปฏิบัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 

(ม.ค.63-ม.ีค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 

(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 

(ก.ค.63-ก.ย.63) 

201219110121 1. กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการสำนักงาน

สถาบันอยุธยาศึกษา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1-ไตรมาส 4 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : - คาเบ้ียเลีย้ง/ทีพ่ัก/ลงทะเบียน อบรม สมัมนา 

ประชุม ประสานงานราชการ/คายานพาหนะและน้ำมันเช้ือเพลงในการ

อบรม/สมัมนา/ประชุม/ประสานงานราชการ จำนวนเงิน 57,320 บาท 

- คาซอมแซมครุภณัฑ จำนวน 5,000 บาท 

-คาวสัดุ/อุปกรณสำนักงาน/ ถายเอกสาร  จำนวนเงิน 30,000 บาท 

-คาวสัดุงานบานงานครวั จำนวนเงิน 20,000 บาท 

-คาวสัดุการเกษตร จำนวนเงิน 10,000 บาท 

- คาธรรมเนียมการเขารวมกลุมเครอืขายศลิปวฒันธรรมมหาวทิยาลยั

แหงประเทศไทย  (เงินลงขัน) จำนวน 50,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 172320 บาท 

172,320.00 54,330.00 89,330.00 14,330.00 14,330.00 

201219110222 2. คาโทรศพัท 2 หมายเลข 12 เดือนและ

คาไฟฟาหอศลิป 

 

คาสาธารณูปโภค 

   รายละเอียด : คาโทรศัพท 2 หมายเลข 12 เดือนและคาไฟฟาหอ

ศิลป จำนวนเงิน 55,000 บาท  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 55,000 บาท 

55,000.00 13,750.00 13,750.00 13,750.00 13,750.00 

201219110321 3. กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการ

ประจำสถาบันอยุธยาศกึษา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1 - ไตรมาส 4 

สถานที่ดำเนินการ 

   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : งบดำเนินงาน 25,180  

2.1 คาตอบแทน  

- คาตอบแทนผูทรง คณุวุฒ ิ  16,000  

2.6 คาใชสอย - คาอาหารวางและเครือ่งด่ืม 2,380  

- คาจางจัดทำรูปเลมเอกสาร 6,800  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 25,180 บาท 

25,180.00 6,295.00 6,295.00 6,295.00 6,295.00 

201219110421 4. กิจกรรมสงเสรมิและเผยแพร

ศิลปวัฒนธรรม 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1 -ไตรมาส 4 

ใชสอย 

   รายละเอียด : งบดำเนินงาน17,500  

3.1 คาใชสอย - จัดทำปายประชาสัมพนัธ 12,500  

- คาจางจัดทำรูปเลมรายงานประจำรวมเปนเงินทั้งสิ้น 17,500 บาท 

17,500.00 8,125.00 3,125.00 3,125.00 3,125.00 

รวม 270,000.00     
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12. ผูรบัผิดชอบโครงการ นางสาวจงกล เฮงสุวรรณ   

 

13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วัด(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2562 ป 2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.63) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 มิ.ย.63) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการสำนักงานสถาบันอยุธยาศึกษา ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : - - 0.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : - - 0.00 0.00 0.00 0.00 

2. คาโทรศพัท 2 หมายเลข 12 เดือนและคาไฟฟาหอศิลป ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : - - 0.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : - - 0.00 0.00 0.00 0.00 

3. กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยา

ศึกษา 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : - - 0.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : - - 0.00 0.00 0.00 0.00 

4. กิจกรรมสงเสรมิและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : - - 0.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : - - 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

14. สาเหตุหรอืปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรอืปจจยัความเส่ียง แนวทางแกไข/ปองกันความเส่ียง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา หนวยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา 
2. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา    รหัสโครงการ 6317000003 

 

    ความสอดคลองของโครงการ 

          แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  63310 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ดานสังคมศาสตร) 

ผลผลิต/โครงการ  ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI : BB 301 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา จำนวน (176 คน), KPI : S 304 จำนวน

บุคลากรของสายวิชาการที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ (รอยละ 40), KPI : S 310 รอยละของจำนวน

บุคลากรที่ผานเกณฑ การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ของมหาวิทยาลยัเพ่ิมขึ้น (รอยละ 20), 

KPI : S 313 รอยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใชประโยชนหรือตอยอดได (รอยละ 

85), KPI : S 316 ระดับความสำเร็จของการจัดหา ดูแล และ ปรับปรุง ครุภัณฑ 

 

              แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตรที : 03, ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธที่  : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผูบริหาร อาจารยและบุคลากร 

 

ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการดานบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง สะสมองคความรู  

[   ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ

.......................................................... 
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3. หลักการและเหตุผล 

 สถาบันอยุธยาศึกษา เปนหนวยงานหน่ึงที่ทำหนาที่ในดานการอนุรักษ สงเสริม เผยแพร และ

วิจัยศิลปวัฒนธรรมซึ่งจำเปนตองมีสำนักงานที่สามารถขับเคลื่อนงานดานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ และ

ในการดำเนินงานตางๆ ของสถาบันอยุธยาศึกษาจำเปนตองมีการจัดอบรม สัมมนา และคาใชจายตางๆ 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ อาจารย และเจาหนาที่ในดานการทำงานใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากย่ิงขึ้น  

 

4. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือสงเสริมการดำเนินงานของสำนักงานสถาบันอยุธยาศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 

 2. เพ่ือพัฒนาผูบริหาร  คณาจารย และบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษาใหมีศักยภาพ 

 3. เพ่ือสงเสริมใหผูรับบริการของสถาบันอยุธยาศึกษาพึงพอใจตอระบบการบริหารจัดการและ

การใหบริการ 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 บุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา 

 

6. วิธีการดำเนินงาน เขารับการฝกอบรมจากหนวยงานภายในและภายนอก 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562  ถึง วันที ่30/09/2563    

8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 29,500.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนกิจกรรมพฒันาบุคลากร คน 13 

เชิงคุณภาพ    

   1. เพื่อพฒันาบุคลากรของสถาบันอยธุยาศึกษาใหมีศักยภาพเพิ่มมากข้ึน คน 13 

เชิงเวลา   

   1. บุคลากรไดรับการพัฒนา คน 13 
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11. แผนการดำเนนิงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 

แผนการปฏิบัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 

(ม.ค.63-ม.ีค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 

(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 

(ก.ค.63-ก.ย.63) 

201204100121 1. กิจกรรมพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ ป.ตร ี

(2,500 x 10 คน) 

ใชสอย 

   รายละเอียด : -คาเบ้ียเลีย้ง/ทีพ่ัก/ลงทะเบียน อบรม สมัมนา /คายานพาหนะและน้ำมันเช้ือ

เพลงในการอบรม/สัมมนา/ประชุม/ประสานงานราชการ รวมเปนเงินทัง้สิ้น 25,000 บาท 

25,000.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 

201204100221 2. กิจกรรมพัฒนา

บุคลากรสถาบันอยุธยา

ศึกษา ต่ำกวา ป.ตรี 

(1,500 x 3 คน) 

ใชสอย 

   รายละเอียด : -คาเบ้ียเลีย้ง/ทีพ่ัก/ลงทะเบียน อบรม สมัมนา /คายานพาหนะและน้ำมันเช้ือ

เพลงในการอบรม/สัมมนา/ประชุม/ประสานงานราชการ จำนวน 3 คนๆละ 1,500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4,500 บาท 

4,500.00 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 

รวม 29,500.00     

12. ผูรบัผิดชอบโครงการ นางสาวจงกล เฮงสุวรรณ   

13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วัด(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2562 ป 2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.63) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 มิ.ย.63) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ป.ตรี 

(2,500 x 10 คน) 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : - - 0.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : - - 0.00 0.00 0.00 0.00 

2. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ต่ำกวา ป.ตรี 

(1,500 x 3 คน) 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : - - 0.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : - - 0.00 0.00 0.00 0.00 

14. สาเหตุหรอืปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรอืปจจยัความเส่ียง แนวทางแกไข/ปองกันความเส่ียง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หนวยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. ช่ือโครงการ บริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา    รหัสโครงการ 6316000001 

 

    ความสอดคลองของโครงการ 

          แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  63403 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร (ดานบริหารจัดการ) 

ผลผลิต/โครงการ  ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI : S 401 ผลการประเมินดาน Green University ตามเกณฑ UI greenmetric 

(2000 คะแนน), KPI : S 402 จำนวนฐานขอมูลเพ่ือบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น (2 ฐานขอมูล), KPI : S 403 จำนวน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีน่ำมาใชในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย (3 

ระบบ), KPI : S 407 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยดานการบริหารจัดการ 

(ไมนอยกวาระดับ 5) 

 

              แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตรที : 04, ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

กลยุทธที่  : 0401, 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการและการสรางภาพลักษณ 

 

ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการดานบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง สะสมองคความรู  

[   ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ

.......................................................... 
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3. หลักการและเหตุผล 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนสวนราชการที่จัดต้ังขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการ

แบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2549 มีวัตถุประสงคของการจัดต้ัง 

เพ่ือการสนับสนุน สงเสริมการวิจัยของคณาจารย และการบูรณาการวิจัยกับการเรียนการสอน 

ศึกษาวิจัย ใหไดองคความรูในการพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกดานรวมถึงการวิจัยเพ่ือพัฒนาทองถิ่น

สนับสนุนการใหบริการวิชาการ  

 

4. วัตถุประสงค 

 1.  เพ่ือใชในการเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 2.  เพ่ือใชในการพัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนาตามพันธกิจ

ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 3.  เพ่ือสงเสรมิการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ             

 4.  เพ่ือสงเสรมิใหผูรับบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนาพึงพอพอใจตอระบบการบริหาร

จัดการและการใหบริการ 

5. กลุมเปาหมาย 

 บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากรมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

6. วิธีการดำเนินงาน 1.จัดหาวัสดุสำนักงานตามวัตถุประสงค 

 2.จายคาสาธารณูปโภคของสถาบันวิจัยและพัฒนา   

 3.สงบุคลากรเขารับการอบรม พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน การประชุมวิชาการ การไป

นำเสนอผลงาน ประชุมตามหนังสือเชิญจากหนวยงานตางๆ ตามพันธกิจ 

 4.จัดประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562  ถึง วันที ่30/09/2563    

8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 200,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จัดหาวัสดุสำนักงานตามวัตถุประสงค ครั้ง 8 

   2. จายคาสาธารณูปโภคของสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้ง 5 

   3. สงบุคลากรเขารับการอบรม พัฒนาศกัยภาพในการปฏิบัติงาน ครั้ง 15 

   4. จัดประชุมสถาบันวิจัยและพฒันา ครั้ง 15 

เชิงคุณภาพ    

   1. ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการสถาบันวิจัยและพัฒนา รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. โครงการดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 85 
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11. แผนการดำเนนิงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 

แผนการปฏิบัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 

(ม.ค.63-ม.ีค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 

(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 

(ก.ค.63-ก.ย.63) 

201219100121 1. จัดซ้ือวัสดุสำนักงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 

สถานที่ดำเนินการ 

   สถาบันวิจัยและพัฒนา 

วัสดุ 

   รายละเอียด : คาวสัดุสำนักงาน จำนวน  

45,340 บาท 

คาลางแอร  6,000  บาท 

คาซอม 5,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 56,340 บาท 

56,340.00 16,340.00 15,000.00 15,000.00 10,000.00 

201219100222 2. คาสาธารณูปโภค 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตลุาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 

สถานที่ดำเนินการ 

   สถาบันวิจัยและพัฒนา 

คาสาธารณูปโภค 

   รายละเอียด : คาสาธารณูปโภค  

คาโทรศัพท 7000 

คาแสตมป 3000 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10000 บาท 

10,000.00 3,000.00 3,000.00 2,500.00 1,500.00 

201219100321 3. เขารวมประชุม อบรม สัมมนา ไป

ราชการ ของบุคลากรสถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 

สถานที่ดำเนินการ 

   สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : เขารวมประชุม อบรม สมัมนา ไป

ราชการ ของบุคลากรสถาบันวิจัยและพฒันา 

100,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100000 บาท 

100,000.00 20,000.00 30,000.00 30,000.00 20,000.00 

201219100421 4. งานประชุมสถาบันวจัิยและพัฒนา 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 

สถานที่ดำเนินการ 

   สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : จัดงานประชุมสถาบันวิจัยและ

พัฒนา  

คาตอบแทน 12000 

คาใชสอย 21660 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 33660 บาท 

33,660.00 10,415.00 6,415.00 6,415.00 10,415.00 

รวม 200,000.00     
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12. ผูรบัผิดชอบโครงการ ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   

13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วัด(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2562 ป 2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.63) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 มิ.ย.63) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. จัดซ้ือวัสดุสำนักงาน ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จัดซ้ือวัสดุสำนักงานจำนวน ครั้ง 2.00 2.00 2.00 2.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ผูรบับริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

2. คาสาธารณูปโภค ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จายคาสาธารณูปโภค ครั้ง 2.00 2.00 2.00 2.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ผูรบับริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

3. เขารวมประชุม อบรม สัมมนา ไปราชการ ของบุคลากร

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : บุคลากรไดรับการพัฒนาอบรม 

สัมมนา ไปราชการ 

ครั้ง 3.00 4.00 4.00 4.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับบริการมคีวามพึงพอใจ รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

4. งานประชุมสถาบันวจัิยและพัฒนา ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งการจัดประชุม

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ครั้ง 3.00 4.00 4.00 4.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ผูรบับริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

 

14. สาเหตุหรอืปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรอืปจจยัความเส่ียง แนวทางแกไข/ปองกันความเส่ียง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หนวยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา    รหัสโครงการ 6316000002 

 

    ความสอดคลองของโครงการ 

          แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  63310 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ดานสังคมศาสตร) 

ผลผลิต/โครงการ  ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI : BB 301 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา จำนวน (176 คน), KPI : S 304 จำนวน

บุคลากรของสายวิชาการที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ (รอยละ 40), KPI : S 310 รอยละของจำนวน

บุคลากรที่ผานเกณฑ การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ของมหาวิทยาลัยเพ่ิมขึ้น (รอยละ 20), 

KPI : S 313 รอยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใชประโยชนหรือตอยอดได (รอยละ 

85), KPI : S 316 ระดับความสำเร็จของการจัดหา ดูแล และ ปรับปรุง ครุภัณฑ 

 

              แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตรที : 03, ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธที่  : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผูบริหาร อาจารยและบุคลากร 

 

ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการดานบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง สะสมองคความรู  

[   ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ

.......................................................... 
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3. หลักการและเหตุผล 

 ปจจุบันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนหัวใจสำคัญตอการเปลี่ยนแปลงองคกร  มนุษยจึง

จำเปนที่จะตองไดรับการพัฒนาตลอดเวลาเพ่ือใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค สิ่งใหม ๆ  การที่มนุษยได

ทำสิ่งใหมจะเปนบอเกิดทำใหเศรษฐกิจและสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงตามไปดวย การพัฒนาทรัพยากร

มนุษยเปนการนำศักยภาพของแตละบุคคลมาใชไมวาจะเปนการนำเอาความรู ความสามารถที่ใชในการ

ปฏิบัติราชการ กฎหมายและระเบียบตางๆ ที่จำเปนในการปฏิบัติราชการ และสมรรถนะเพ่ือใหการ

ปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนสูงสุด และสรางใหแตละบุคคล  เกิดทัศนคติที่ ดีตอองคการ และการ

ปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณคาของตนเอง

และผูรวมงานสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปนหนวยงานหน่ึงตาม

โครงสรางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยโดยมีหนาที่สงเสริมและสนับสนุนงานบริการวิชาการและ

งานวิจัยตามพันธกิจ จึงใหความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งสองสายงานภายใน

หนวยงานใหสอดคลองกับพันธกิจและหนาที่ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายและมาตรฐานกำหนด

ตำแหนง  สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงไดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาขึ้น 

เพ่ือเปนการสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาไดเพ่ิมพูนความรูเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานภายในหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ 

4. วัตถุประสงค 

 1.เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรภายในหนวยงานไดรับการพัฒนาการทำงานอยางตอเน่ือง 

 2.เพ่ือเปนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานดานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิผล 

 3.เพ่ือใหบุคลากรมีพฤติกรรมการบริการที่ดีสรางความพึงพอใจตอผูรับบริการ 

5. กลุมเปาหมาย 

 บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

6. วิธีการดำเนินงาน 1.บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาไดเขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ ตามที่

หนวยงานภายในและภายนอกจัดขึ้น 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562  ถึง วันที ่30/09/2563    

8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 22,500.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาไดรับการพัฒนาศักยภาพ คน 9 

เชิงคุณภาพ    

   1. รอยละของบุคลากรที่ไดรับกาพัฒนาศักยภาพ คน 9 

เชิงเวลา   

   1. โครงการดำเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 85 
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11. แผนการดำเนนิงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 

แผนการปฏิบัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 

(ม.ค.63-ม.ีค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 

(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 

(ก.ค.63-ก.ย.63) 

201204090121 1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 

สถานที่ดำเนินการ 

   สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาลงทะเบียน  22500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 22500 บาท 

22,500.00 2,500.00 5,000.00 10,000.00 5,000.00 

รวม 22,500.00     

12. ผูรบัผิดชอบโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา   

13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วัด(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2562 ป 2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.63) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 มิ.ย.63) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพฒันา ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : บุคลากรสถาบันวิจัยและพฒันา

ไดรบัการพัฒนา 

คน 1.00 2.00 4.00 2.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : รอยละบุคลากรไดรับการพัฒนา รอยละ 25.00 50.00 50.00 50.00 

       

14. สาเหตุหรอืปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรอืปจจยัความเส่ียง แนวทางแกไข/ปองกันความเส่ียง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองกลาง 
2. ช่ือโครงการ โครงการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรณีฉุกเฉินหรือ

จำเปน    รหัสโครงการ 6311000042 

 

    ความสอดคลองของโครงการ 

          แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  63E01โครงการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรณี

ฉุกเฉินหรือจำเปน 

ผลผลิต/โครงการ  แผนงานบริหารเพ่ือรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเปน 

แผนงาน  แผนงานบริหารเพ่ือรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเปน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI : BB 401 จำนวนชุมชนที่เขารวมโครงการ (5 ชุมชน) สงป., KPI : BB 402 

ผลิตภัณฑชุมชน OTOP ที่เขารวมโครงการไดรับการพัฒนาและยกระดับใหมีมาตรฐานและคุณภาพที่

สูงขึ้น (5 ผลิตภัณฑ) สงป., KPI : BB 403 จำนวนผูเขารวมโครงการที่เก่ียวกับการนอมนำพระราโชบาย

ดานจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงคทั้ง 4 ประการสูการปฏิบัติในพ้ืนที่

บริการ ไมต่ำกวา (2,000 คน) สงป., KPI : BB 404 จำนวนโรงเรียนที่เขารวมโครงการ (20 โรงเรียน) 

สงป., KPI : BB 405 จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่เกิดจากการมีสวนรวมคิดรวมทำระหวางภาคีเครือขาย 

ผูนำชุมชน และประชาชน อยางนอย (20 โครงการ/กิจกรรม) สงป., KPI : BB 406 นักเรียนที่เขารวม

โครงการสามารถอานออกเขียนไดเพ่ิมขึ้น (รอยละ 85) สงป, KPI : BB 407 จำนวนครัวเรือนที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเขามาใหความรู และรวมพัฒนาแกไขเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได 

(200ครัวเรือน) สงป., KPI : BB 408 รอยละของครัวเรือนที่เขารวมโครงการ พนเกณฑความยากจน 

และ/หรือ ยกระดับรายไดครัวเรือน ไมนอยกวา (รอยละ 60) สงป., KPI : BB 409 รอยละรายไดของ

ครัวเรือนกลุมเปาหมายที 

              แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตรที : 01, ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาทองถิ่น 

กลยุทธที่  : 0101, 1.1 สืบสานโครงการตามพระราชดำริและนำศาสตรพระราชาสูการพัฒนา

อยางยั่งยืน 
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ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการดานบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง สะสมองคความรู  

[   ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ

.......................................................... 

3. หลักการและเหตุผล 

 รองรับการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรณีฉุกเฉินหรือจาเปน 

 

4. วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรณีฉุกเฉินหรือจาเปน

เปนไปดวยความเรียบรอย 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 ผูบริหาร/อาจารย/เจาหนาที่/นักศึกษา/ผูรบับริการ 

 

6. วิธีการดำเนินงาน รองรับการใชจายกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562  ถึง วันที ่30/09/2563    

8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 2,507,448.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนงาน งาน 4 

เชิงคุณภาพ    

   1. การดำเนินงานเปนไปดวยความเรยีบรอย รอยละ 100 

เชิงเวลา   

   1. ดำเนินการไดทันท ี รอยละ 100 
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11. แผนการดำเนนิงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 

แผนการปฏิบัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 

(ม.ค.63-ม.ีค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 

(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 

(ก.ค.63-ก.ย.63) 

207101010154 1. กิจกรรมบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรณฉีุกเฉินหรือ

จำเปน 

รายจายอื่น 

   รายละเอียด : 2507448.00 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2507448 บาท 

2,507,448.00 626,862.00 626,862.00 626,862.00 626,862.00 

รวม 2,507,448.00     

12. ผูรบัผิดชอบโครงการ ผูอำนวยการสำนักการอธิการบดี   

13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วัด(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2562 ป 2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.63) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 มิ.ย.63) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. กิจกรรมบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรอียุธยากรณฉีุกเฉินหรือจำเปน 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : รอยละ รอยละ 1 1 1 1 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : รอยละ รอยละ 1 1 1 1 

 

14. สาเหตุหรอืปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรอืปจจยัความเส่ียง แนวทางแกไข/ปองกันความเส่ียง 
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	1.บ.กศ.(ส่วนที่ 1) 2563
	Binder1
	001 6311000006 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
	002 6302000003 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
	003 6303000003 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (โรงเรียนประถมสาธิต)
	004 6304000002 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
	005 6308000001 โครงการทุนช้างเผือกเรียนวิทยาศาสตร์
	006 6308000006 พัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
	007 6308000007 โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
	008 6308000012 โครงการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม
	009 6308000017 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	010 6308000018 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	011 6308000020 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิต
	012 6308000024 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ศึกษาดาราศาสตร์
	013 6308000025 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
	014 6301000004 โครงการวัสดุพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์
	015 6301000006 พัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
	016 6301000012 จัดหาทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษา
	017 6301000015 สนับสนุนการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์
	018 6306000002 ส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
	019 6306000003 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
	020 6306000004 ประชาสัมพันธ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
	021 6306000008 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
	022 6306000009 ส่งเสริมการบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
	023 6306000012 พัฒนาศักยภาพบุคคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
	024 6306000015 พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนและจ้างอาจารย์พิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
	025 6306000016 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
	026 6306000017 ปรับปรุงห้อง 13007 อาคาร 13
	027 6306000019 บริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
	028 6307000002 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะวิทยาการจัดการ
	029 6307000004 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาการจัดการ
	030 6307000007 จัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการปฏิบัติงานและบริหารจัดการคณะ
	031 6307000008 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และบริหารหลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ
	032 6307000012 บริหารจัดการคณะ สาขาวิชา และสนับสนุนงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะวิทยาการจัดการ
	033 6307000015 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
	034 6311000004 โครงการบริหารจัดการประชุมของมหาวิทยาลัย
	035 6311000012 โครงการจัดหาระบบและปรับปรุงครุภัณฑ์
	036 6311000017 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี
	037 6312000001 โครงการสนันสนุนการบริหารจัดการองค์กรของกองนโยบายและแผน
	038 6312000004 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองนโยบายและแผน
	039 6312000009 สนับสนุนการประเมินคุณภาพการศึกษภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
	040 6320000001 งานบริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์และศูนย์ภาษา
	041 6313000001 จัดการเรียนการสอนเตรียมสหกิจศึกษาและฝึกสหกิจศึกษา
	042 6313000002 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองบริการการศึกษา
	043 6313000003 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการกองบริการการศึกษา (ภาคปกติ)
	044 6313000004 โครงการสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารจัดการกองบริการการศึกษา
	045 6313000005 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป (ภาคปกติ)
	046 6313000006 การบริหารจัดการศูนย์สหกิจศึกษา
	047 6314000002 โครงการสนับสนุนการพัฒนากิจการนักศึกษา
	048 6314000003 งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี พ.ศ.2563
	049 6314000004 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
	050 6314000005 งานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา
	051 6314000006 งานจัดซื้อครุภัณฑ์หอพักนักศึกษา
	052 6314000007 งานจัดซื้อและซ่อมแซมครุภัณฑ์กองพัฒนานักศึกษา
	053 6314000009 งานส่งเสริมสุขอนามัยและการรักษาพยาบาล
	054 6314000014 โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
	055 6315000003 โครงการบริหารจัดการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (บ.กศ.)
	056 6315000004 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
	057 6315000005 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
	058 6315000006 โครงการพัฒนาห้องสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
	059 6315000007 โครงการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์
	060 6315000008 โครงการห้องสมุดสีเขียว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
	061 6315000009 โครงการส่งเสริมวิทยวิชาการ
	062 6315000014 โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
	063 6315000015 โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
	064 6319000001 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร
	065 6319000002 โครงการจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ์
	066 6302000002 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
	067 6303000002 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับประถมศึกษา)
	068 6304000003 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
	069 6317000002 โครงการบริหารจัดการสำนักงานสถาบันอยุธยาศึกษา
	070 6317000003 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา
	071 6316000001 บริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา
	072 6316000002 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา
	073 6311000042 โครงการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น




