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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา หนวยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา
2. ชื่อโครงการ โครงการบริหารจัดการสำนักงานสถาบันอยุธยาศึกษา รหัสโครงการ 6317000002
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63403 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร (ดานบริหารจัดการ)
ผลผลิต/โครงการ ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 401 ผลการประเมินดาน Green University ตามเกณฑ UI greenmetric
(2000 คะแนน), KPI : S 402 จำนวนฐานขอมูลเพื่อบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น (2 ฐานขอมูล), KPI : S 403 จำนวน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีน่ ำมาใชในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย (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
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
..........................................................

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการ อืน่ ๆ
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3. หลักการและเหตุผล
สถาบันอยุธยาศึกษา เปนหนวยงานหนึ่งที่ทำหนาที่ในดานการอนุรักษ สงเสริม เผยแพร และ
วิจัยศิลปวัฒนธรรมซึ่งจำเปนตองมีสำนักงานที่สามารถขับเคลื่อนงานดานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ
จำเปนตองมีการจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันฯ เพื่อจัดทำแผนการบริหารงานของสถาบันฯ
และในการดำเนินงานตางๆ ของสถาบันอยุธยาศึกษาจำเปนตองมีการจัดอบรม สัมมนา และคาใชจาย
ตางๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ อาจารย และเจาหนาที่ในดานการทำงานใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งในการดำเนินงานดังกลาว สถาบันอยุธยาศึกษา จำเปนตองมีการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงาน
บานงานครัว คาสาธารณูปโภค งานประชาสัมพันธกิจกรรมของสถาบันอยุธยาศึกษา
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมการดำเนินงานของสำนักงานสถาบันอยุธยาศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษาใหมีศักยภาพ
3. เพื่อสงเสริมใหผูรับบริการของสถาบันอยุธยาศึกษาพึงพอใจตอระบบการบริหารจัดการและ
การใหบริการ
5. กลุมเปาหมาย
บุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา
6. วิธีการดำเนินงาน บริหารจัดการสำนักงาน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 270,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. คาเบี้ยเลี้ยง/ทีพ่ ัก/ลงทะเบียน /อบรม สัมมนา ประชุม บุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา
2. คาเบี้ยประชุมผูทรงคุณวุฒิ ,คาอาหารวาง,คาจัดทำเอกสาร
3. คาวัสดุสำนักงาน/คาถายเอกสาร
4. คาวัสดุการเกษตร
5. คาซอมแซมวัสดุ ครุภณ
ั ฑ ประจำสำนักงาน
6. คาสาธารณูปโภค (คาโทรศัพท 2 หมายเลขและคาไฟฟาหอศิลป)
7. จัดทำปายประชาสัมพันธและคาจัดทำรูปเลมรายงานประจำป
เชิงคุณภาพ
1. สถาบันอยุธยาศึกษามีผลความพึงพอใจตอผูรับบริการไมนอ ยกวารอยละ 85
เชิงเวลา
1. รอยละของกิจกรรมที่สามารถดำเนินการไดตรงตามไตรมาส

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
บิล
ปาย

24
4
2
1
2
36
10

รอยละ

85

รอยละ

85
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

201219110121

1. กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการสำนักงาน
สถาบันอยุธยาศึกษา

ใชสอย
รายละเอียด : - คาเบีย้ เลีย้ ง/ทีพ่ ัก/ลงทะเบียน อบรม สัมมนา
ประชุม ประสานงานราชการ/คายานพาหนะและน้ำมันเชื้อเพลงในการ
อบรม/สัมมนา/ประชุม/ประสานงานราชการ จำนวนเงิน 57,320 บาท
- คาซอมแซมครุภณ
ั ฑ จำนวน 5,000 บาท
-คาวัสดุ/อุปกรณสำนักงาน/ ถายเอกสาร จำนวนเงิน 30,000 บาท
-คาวัสดุงานบานงานครัว จำนวนเงิน 20,000 บาท
-คาวัสดุการเกษตร จำนวนเงิน 10,000 บาท
- คาธรรมเนียมการเขารวมกลุมเครือขายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย (เงินลงขัน) จำนวน 50,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 172320 บาท
คาสาธารณูปโภค
รายละเอียด : คาโทรศัพท 2 หมายเลข 12 เดือนและคาไฟฟาหอ
ศิลป จำนวนเงิน 55,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 55,000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : งบดำเนินงาน 25,180
2.1 คาตอบแทน
- คาตอบแทนผูทรง คุณวุฒิ 16,000
2.6 คาใชสอย- คาอาหารวางและเครือ่ งดื่ม
2,380
- คาจางจัดทำรูปเลมเอกสาร 6,800
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 25,180 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : งบดำเนินงาน17,500
3.1 คาใชสอย- จัดทำปายประชาสัมพันธ 12,500
- คาจางจัดทำรูปเลมรายงานประจำรวมเปนเงินทั้งสิ้น 17,500 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1-ไตรมาส 4
สถานที่ดำเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

201219110222

2. คาโทรศัพท 2 หมายเลข 12 เดือนและ
คาไฟฟาหอศิลป

201219110321

3. กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการ
ประจำสถาบันอยุธยาศึกษา

201219110421

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1 - ไตรมาส 4
สถานที่ดำเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา
4. กิจกรรมสงเสริมและเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1 -ไตรมาส 4

จำนวนเงิน

รวม

แผนการปฏิบัติงาน

172,320.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
54,330.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
89,330.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
14,330.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
14,330.00

55,000.00

13,750.00

13,750.00

13,750.00

13,750.00

25,180.00

6,295.00

6,295.00

6,295.00

6,295.00

17,500.00

8,125.00

3,125.00

3,125.00

3,125.00

270,000.00
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12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ นางสาวจงกล เฮงสุวรรณ
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชี้วัด(Indicators)

1. กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการสำนักงานสถาบันอยุธยาศึกษา
2. คาโทรศัพท 2 หมายเลข 12 เดือนและคาไฟฟาหอศิลป
3. กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยา
ศึกษา
4. กิจกรรมสงเสริมและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ป 2562
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)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : -

-

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : -

-

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา หนวยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา รหัสโครงการ 6317000003
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63310 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ดานสังคมศาสตร)
ผลผลิต/โครงการ ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 301 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา จำนวน (176 คน), KPI : S 304 จำนวน
บุคลากรของสายวิชาการที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ (รอยละ 40), KPI : S 310 รอยละของจำนวน
บุคลากรที่ผานเกณฑ การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น (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
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
..........................................................

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการ อืน่ ๆ
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3. หลักการและเหตุผล
สถาบันอยุธยาศึกษา เปนหนวยงานหนึ่งที่ทำหนาที่ในดานการอนุรักษ สงเสริม เผยแพร และ
วิจัยศิลปวัฒนธรรมซึ่งจำเปนตองมีสำนักงานที่สามารถขับเคลื่อนงานดานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ และ
ในการดำเนินงานตางๆ ของสถาบันอยุธยาศึกษาจำเปนตองมีการจัดอบรม สัมมนา และคาใชจายตางๆ
เพือ่ พัฒนาศักยภาพของ อาจารย และเจาหนาที่ในดานการทำงานใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมการดำเนินงานของสำนักงานสถาบันอยุธยาศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษาใหมีศักยภาพ
3. เพื่อสงเสริมใหผูรับบริการของสถาบันอยุธยาศึกษาพึงพอใจตอระบบการบริหารจัดการและ
การใหบริการ
5. กลุมเปาหมาย
บุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา
6. วิธีการดำเนินงาน เขารับการฝกอบรมจากหนวยงานภายในและภายนอก
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 29,500.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนกิจกรรมพัฒนาบุคลากร
เชิงคุณภาพ
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษาใหมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น
เชิงเวลา
1. บุคลากรไดรับการพัฒนา

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

13

คน

13

คน

13
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก
201204100121

201204100221

ชื่อกิจกรรมยอย
1. กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ ป.ตรี
(2,500 x 10 คน)
2. กิจกรรมพัฒนา
บุคลากรสถาบันอยุธยา
ศึกษา ต่ำกวา ป.ตรี
(1,500 x 3 คน)

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

ใชสอย
รายละเอียด : -คาเบีย้ เลีย้ ง/ทีพ่ ัก/ลงทะเบียน อบรม สัมมนา /คายานพาหนะและน้ำมันเชื้อ
เพลงในการอบรม/สัมมนา/ประชุม/ประสานงานราชการ รวมเปนเงินทัง้ สิ้น 25,000 บาท

25,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
6,250.00

ใชสอย
รายละเอียด : -คาเบีย้ เลีย้ ง/ทีพ่ ัก/ลงทะเบียน อบรม สัมมนา /คายานพาหนะและน้ำมันเชื้อ
เพลงในการอบรม/สัมมนา/ประชุม/ประสานงานราชการ จำนวน 3 คนๆละ 1,500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4,500 บาท

4,500.00

0.00

รวม

29,500.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
6,250.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
6,250.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
6,250.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ นางสาวจงกล เฮงสุวรรณ
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชี้วัด(Indicators)

1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ป.ตรี
(2,500 x 10 คน)
2. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ต่ำกวา ป.ตรี
(1,500 x 3 คน)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : -

หนวยนับ
-

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ป 2562
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)

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

324

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หนวยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ชื่อโครงการ บริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา รหัสโครงการ 6316000001
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63403 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร (ดานบริหารจัดการ)
ผลผลิต/โครงการ ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 401 ผลการประเมินดาน Green University ตามเกณฑ UI greenmetric
(2000 คะแนน), KPI : S 402 จำนวนฐานขอมูลเพื่อบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น (2 ฐานขอมูล), KPI : S 403 จำนวน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีน่ ำมาใชในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย (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
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
..........................................................

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการ อืน่ ๆ
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3. หลักการและเหตุผล
สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนสวนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการ
แบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2549 มีวัตถุประสงคของการจัดตั้ง
เพื่อการสนับสนุน สงเสริมการวิจัยของคณาจารย และการบูรณาการวิจัยกับการเรียนการสอน
ศึกษาวิจัย ใหไดองคความรูในการพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกดานรวมถึงการวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น
สนับสนุนการใหบริการวิชาการ
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อใชในการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา
2. เพื่อใชในการพัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนาตามพันธกิจ
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
3. เพื่อสงเสริมการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อสงเสริมใหผูรับบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนาพึงพอพอใจตอระบบการบริหาร
จัดการและการใหบริการ
5. กลุมเปาหมาย
บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
6. วิธีการดำเนินงาน 1.จัดหาวัสดุสำนักงานตามวัตถุประสงค
2.จายคาสาธารณูปโภคของสถาบันวิจัยและพัฒนา
3.สงบุคลากรเขารับการอบรม พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน การประชุมวิชาการ การไป
นำเสนอผลงาน ประชุมตามหนังสือเชิญจากหนวยงานตางๆ ตามพันธกิจ
4.จัดประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 200,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จัดหาวัสดุสำนักงานตามวัตถุประสงค
2. จายคาสาธารณูปโภคของสถาบันวิจัยและพัฒนา
3. สงบุคลากรเขารับการอบรม พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน
4. จัดประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา
เชิงคุณภาพ
1. ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เชิงเวลา
1. โครงการดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

8
5
15
15

รอยละ

85

รอยละ

85

326

11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

201219100121

1. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
สถานที่ดำเนินการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

201219100222

2. คาสาธารณูปโภค
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตลุาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
สถานที่ดำเนินการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
3. เขารวมประชุม อบรม สัมมนา ไป
ราชการ ของบุคลากรสถาบันวิจัยและ
พัฒนา
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
สถานที่ดำเนินการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
4. งานประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
สถานที่ดำเนินการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

201219100321

201219100421

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

วัสดุ
รายละเอียด : คาวัสดุสำนักงาน จำนวน
45,340 บาท
คาลางแอร 6,000 บาท
คาซอม 5,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 56,340 บาท
คาสาธารณูปโภค
รายละเอียด : คาสาธารณูปโภค
คาโทรศัพท 7000
คาแสตมป 3000
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : เขารวมประชุม อบรม สัมมนา ไป
ราชการ ของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา
100,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100000 บาท

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : จัดงานประชุมสถาบันวิจยั และ
พัฒนา
คาตอบแทน 12000
คาใชสอย 21660
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 33660 บาท

รวม

แผนการปฏิบัติงาน

56,340.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
16,340.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
15,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
15,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
10,000.00

10,000.00

3,000.00

3,000.00

2,500.00

1,500.00

100,000.00

20,000.00

30,000.00

30,000.00

20,000.00

33,660.00

10,415.00

6,415.00

6,415.00

10,415.00

200,000.00
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12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ ผูอ ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชี้วัด(Indicators)

1. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
2. คาสาธารณูปโภค
3. เขารวมประชุม อบรม สัมมนา ไปราชการ ของบุคลากร
สถาบันวิจัยและพัฒนา
4. งานประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูรบั บริการมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จายคาสาธารณูปโภค
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูรบั บริการมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรไดรับการพัฒนาอบรม
สัมมนา ไปราชการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับบริการมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งการจัดประชุม
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูรบั บริการมีความพึงพอใจ

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ป 2562
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)

ครั้ง
รอยละ
ครั้ง
รอยละ
ครั้ง

2.00
85.00
2.00
85.00
3.00

2.00
85.00
2.00
85.00
4.00

2.00
85.00
2.00
85.00
4.00

2.00
85.00
2.00
85.00
4.00

รอยละ
ครั้ง

85.00
3.00

85.00
4.00

85.00
4.00

85.00
4.00

รอยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หนวยงานรอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา รหัสโครงการ 6316000002
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63310 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ดานสังคมศาสตร)
ผลผลิต/โครงการ ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 301 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา จำนวน (176 คน), KPI : S 304 จำนวน
บุคลากรของสายวิชาการที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ (รอยละ 40), KPI : S 310 รอยละของจำนวน
บุคลากรที่ผานเกณฑ การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น (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
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
..........................................................

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการ อืน่ ๆ
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3. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย เปนหัวใจสำคัญ ตอการเปลี่ยนแปลงองคกร มนุษยจึง
จำเปนที่จะตองไดรับการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค สิ่งใหม ๆ การที่มนุษยได
ทำสิ่งใหมจะเปนบอเกิดทำใหเศรษฐกิจและสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงตามไปดวย การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยเปนการนำศักยภาพของแตละบุคคลมาใชไมวาจะเปนการนำเอาความรู ความสามารถที่ใชในการ
ปฏิบัติราชการ กฎหมายและระเบียบตางๆ ที่จำเปนในการปฏิบัติราชการ และสมรรถนะเพื่อใหการ
ปฏิ บั ติ งานให เกิ ด ประโยชน สู งสุ ด และสร างให แ ต ล ะบุ ค คล เกิ ด ทั ศ นคติ ที่ ดี ต อ องค ก าร และการ
ปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณคาของตนเอง
และผูรวมงานสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปนหนวยงานหนึ่งตาม
โครงสรางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยโดยมีหนาที่สงเสริมและสนับสนุนงานบริการวิชาการและ
งานวิจัยตามพั น ธกิ จ จึงให ค วามสำคัญ กับ การพั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค ลากรทั้ งสองสายงานภายใน
หนวยงานใหสอดคลองกับพันธกิจและหนาที่ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายและมาตรฐานกำหนด
ตำแหนง สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงไดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาขึ้น
เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาไดเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานภายในหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ
4. วัตถุประสงค
1.เพื่อสงเสริมใหบุคลากรภายในหนวยงานไดรับการพัฒนาการทำงานอยางตอเนื่อง
2.เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานดานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิผล
3.เพื่อใหบุคลากรมีพฤติกรรมการบริการที่ดีสรางความพึงพอใจตอผูรับบริการ
5. กลุมเปาหมาย
บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
6. วิธีการดำเนินงาน 1.บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาไดเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ตามที่
หนวยงานภายในและภายนอกจัดขึ้น
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 22,500.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาไดรับการพัฒนาศักยภาพ
เชิงคุณภาพ
1. รอยละของบุคลากรที่ไดรับกาพัฒนาศักยภาพ
เชิงเวลา
1. โครงการดำเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

9

คน

9

รอยละ

85
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก
201204090121

ชื่อกิจกรรมยอย
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
สถานที่ดำเนินการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

ใชสอย
รายละเอียด : คาลงทะเบียน 22500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 22500 บาท

22,500.00

รวม

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
2,500.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
5,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
10,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
5,000.00

22,500.00

12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจยั และพัฒนา

ตัวชี้วัด(Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา
ไดรบั การพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละบุคลากรไดรับการพัฒนา

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ป 2562
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)

คน

1.00

2.00

4.00

2.00

รอยละ

25.00

50.00

50.00

50.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

331

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองกลาง
2. ชื่อโครงการ โครงการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรณีฉุกเฉินหรือ
จำเปน รหัสโครงการ 6311000042
ความสอดคลองของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63E01โครงการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรณี
ฉุกเฉินหรือจำเปน
ผลผลิต/โครงการ แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเปน
แผนงาน แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเปน
ตั วชี้ วัด ที่ : KPI : BB 401 จำนวนชุม ชนที่ เข ารวมโครงการ (5 ชุ ม ชน) สงป., KPI : BB 402
ผลิตภัณฑชุมชน OTOP ที่เขารวมโครงการไดรับการพัฒนาและยกระดับใหมีมาตรฐานและคุณภาพที่
สูงขึ้น (5 ผลิตภัณฑ) สงป., KPI : BB 403 จำนวนผูเขารวมโครงการที่เกี่ยวกับการนอมนำพระราโชบาย
ดานจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงคทั้ง 4 ประการสูการปฏิบัติในพื้นที่
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
โครงการสามารถอ า นออกเขี ย นได เพิ่ ม ขึ้ น (ร อ ยละ 85) สงป, KPI : BB 407 จำนวนครั ว เรื อ นที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขามาใหความรู และรวมพัฒนาแกไขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได
(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
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรู
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] โครงการ อื่นๆ
..........................................................
3. หลักการและเหตุผล
รองรับการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรณีฉุกเฉินหรือจาเปน
4. วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรณีฉุกเฉินหรือจาเปน
เปนไปดวยความเรียบรอย
5. กลุมเปาหมาย
ผูบริหาร/อาจารย/เจาหนาที่/นักศึกษา/ผูรบั บริการ
6. วิธีการดำเนินงาน รองรับการใชจายกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 2,507,448.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนงาน
เชิงคุณภาพ
1. การดำเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย
เชิงเวลา
1. ดำเนินการไดทันที

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

งาน

4

รอยละ

100

รอยละ

100
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

207101010154

1. กิจกรรมบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรณีฉุกเฉินหรือ
จำเปน

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

รายจายอื่น
รายละเอียด : 2507448.00
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2507448 บาท

2,507,448.00

รวม

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
626,862.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
626,862.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
626,862.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
626,862.00

2,507,448.00

12. ผูรบั ผิดชอบโครงการ ผูอ ำนวยการสำนักการอธิการบดี
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชี้วัด(Indicators)

1. กิจกรรมบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยากรณีฉุกเฉินหรือจำเปน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ

หนวยนับ
รอยละ
รอยละ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2563

ป 2562
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
1

1
1

1
1

1
1

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

